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ALCOHOL INK
Alkoholos tinta- MARABU

Alkoholbázísú, permanens tinta átlátszó,  
festékalapú árnyalatokban. Kiválóan alkalmas  
sokoldalú folyatótechnikákhoz és kreatív dizájnokhoz.  
A festéket arra fejleszették, hogy jól egymásba folyjon,  
mégis egyértelműen elhatározódjnak egymástól. A folyékony  
állag és a benne levő alkohol egyedien szétfolyó, lenyűgöző színátmeneteket  
hoz létre. Festőkürttel fújva vagy hideg levegős hajszárítóval még jobban alátámaszt- 
ható ez az effektus. A ragyogó színeket jól lehet egymással keverni, gyorsan száradnak  
és savmentesek. Száradás után intenzíven csillog, alkohol segítségével bármikor újraaktiválható 
és tovább alkotható. Ideális nem szívó és sima felületekre. pl. vízálló, bevont papírra, kerámiára, 
üvegre, fémre, ...
TIPP: Festőkürt (cikkszám 300386) és Alkoholos Ink Block - MARABU  
 (cikkszám 502408) rendelhető.
 

 
Színek +  számok: 
citromsárga-12, pirosasnarancssárga-23, cseresznye-35, bordó-39,  
magenta-48, almazöld-53, aquazöld-57, karibik-63, enciánkék-65,  
ametiszt-70, fekete-90, gyémánt csillám-98 
Színek számát kérjük megadni!
50 24 05 .. 20 ml/üveg ...........................................................................................................1.190,—

FE STÉ S & R A JZOL ÁS
SZÍNPOMPÁS VILÁG

Alkoholos tinta extender -  
MARABU

Az alkoholbázisú hígító ideális az Alkohol Ink 
alkoholos tinta - Marabu termékünk keverésé-
hez illetve hígításához. Meghosszabbítja és 
javítja a színek folyási tulajdonságait. Ezenkívül 
alkalmas sima színátmenetek készítéséhez vagy 
világosítani és kihangsúlyozni. 
50 24 06 20 ml/üveg ............................ 1.190,—

Alkoholos Ink Block -  
MARABU

Speciális szintetikus- 
papír alkoholbázísú tintá- 
hoz, matt, nem téphető,  
vízeltaszító.  
Made in Germany.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 280 g / m2 
Szín: fehér
50 24 08 12 levél/cs. ........................... 4.140,—

Alkoholos filc Graphix - MARABU

Kiváló minőségű és szinte szagtalan kéthegyű 
alkoholos filc. A gyorsan száradó és alkohol- 
alapú tinta vízálló, tartós és nem törlődik le.  
Ideális illusztrálni, vázolni, rajzolni, stb.  
Organikus oldóanyagbázisú (toluol- és xylolmentes). 
Szín: fekete 
Vonalvastagság: 0,5 – 1 mm
50 24 07 per db ...................................... 500,—

TECHNIK ÁK

Csepp 
Csepegtessük az alkoholos tintát 
az alapra. Ha egy második színű 
cseppet az első csepp mellé 
vagy rá csepegtetünk, akkor 
az az elsőt eltolja. Az  Alkohol 
Ink Extender hígítóval színtelen 
köröket hozhatunk létre.

Vékony festékrétegek
Csepegtessük az alkoholos 
tintát az alapra. Töltsünk rá 
extender hígítót. A hajszárítóval 
(hidegen) kívülről befele addig 
fújjuk, míg megszárad. Az ex-
tender hígítót töltsük a külső élre 
és ismételjük meg a szárítást.

Festék fröccsentés
Csepegtessük az alkoholos tintát 
az alapra. Töltsünk rá extender 
hígítót. Fújjuk a festékek célirá- 
nyosan belülről kifele. Ha a festé- 
ket körbe-körbe szétfújjuk, akkor 
virágok keletkeznek. Ezt a foly-
amatot többször megismételjük.
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FESTÉS, KALLIGRÁFIA & 
HANDLETTERING

Aqua Paint Marker Solo Goya - KREUL

Festék és víz találkozása. Az Aqua Paint  
Marker egy olyan brilliáns, tollformájú művész- 
festék, amely a folyékony vízfesték tipikus jelle- 
gével bír. A fénylő és kiadós vízbázisú festék- 
tintát bármikor vízzel feloldhatjuk és akvarellez- 
hetünk vele akvarellpapíron. Vízzel, toll formájú 
keverővel, víztartályos ecsettel vagy hagyomá- 
nyos ecsettel finomabbnál finomabb nüanszok 
keletkeznek intenzív színátmenetek mellett.  
Ideális festőkellék akvarell stílusú vázoláshoz, 
színezéshez, szépíráshoz vagy grafikához.  
Mindegy, hogy finom, alig érzékelhető vonalak- 
ról vagy nagy, fénylő felületekről van szó.
TIPP: Víztartályos ecsetkészletet (cikkszám 
  502242) kéjrük hozzárendelni.
Vonalvastagság: változó, Brush hegy

Aqua Paint Marker alapcsomag 
Solo Goya - KREUL

Tartalom:  
● 6 toll, egyenként 4,5 ml,  
 citromsárga, narancssárga,  
 kárminvörös, kobaltkék,  
 sárgászöld, fekete
50 21 67 6 db/cs. ................................. 6.050,—

Aqua Paint Marker  
Powerpack XXL  
Solo Goya - KREUL

Tartalom:  
● 17 toll, egyenként 4,5 ml, citromsárga, kádmi- 
 umsárga, narancssárga, cinóberpiros, kármin- 
 vörös, magenta, cián, kobaltkék, indigókék,  
 sárgászöld, permanenszöld, olívazöld, piros,  
 okker, sötét oxidbarna, havannabarna, fekete,  
 világosszürke 
● 1 keverő 4,5 ml világosítani vagy keverni 
● 1 ecset  
● 1 akvarelltömb,   
 10 lap DIN A6 (105 x 148 mm)
50 21 70 per cs. ................................. 17.980,—

Víztartályos ecsetkészlet

Ideális ecset akvarellezéshez. A testet megtölt-
jük vízzel, a víz a fehér szintetikus ecsetszőrbe 
hatol, így folyamatos az adagolása. Ideális 
kiegészítő az Aqua Paint Marker-Solo Goya 
akvarelltollakkal festéshez, és minden további 
akvarelltechnikához, háromféle.
Ecsetméret: S / M / L 
Űrtartalom: kb. 10 ml
50 22 42 3 db/cs. ................................. 2.340,—

Brushpen készlet -  
EDDING

A puha, flexibilis ecsetheggyel legfinomabb  
részletek, széles vonalak, de akár felületek is  
könnyedén sikerülnek. Ideális handletteringhez, 
mert a rugalmas heggyel szabályozni lehet a 
nyomást. A tinta vízzel is oldható, így alkalmas 
az akvarell technikához is. Ennél a technikánál 
figyeljünk arra, hogy az akvarellpapír jó nedv- 
szívó legyen. 10 különböző szín műanyag 
tokban.
Tollvastagság: Ø 9 mm 
Tollhossz: 165 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 – 3 mm
50 21 83 10 db/cs. ............................... 4.640,—

Calligraphy Brush Pen - készlet

A vékony, ferde kalligráfia-hegy és a széles 
ecsethegy kombinálása sokoldalú és kreatív  
alkotást garantál. Az extra vékony kalligráfia- 
hegy a pontos vonalvezetéshez alkalmas,  
a rugalmas ecsethegy pedig a kreatív írás- 
hoz és alkotáshoz. A tinta vízbázisú, nem tar- 
talmaz mérgező pigmenteket és szinte min- 
den szövetből kimosható. 11 különböző szín 
vászontokban. 
Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 170 mm 
Vonalvastagság: kb. 1,5 – 6 mm
50 20 78 11 db/cs. ............................... 7.880,—

Elkészítési példa
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2 mm

variabel

0,3 – 0,7 mm

Lettering készlet kezdőknek - Tombow

A hatrészes készlet tartalmazza a handlettering elkezdéséhez szükséges anyagokat. Középpontja az 
ABT Dual Brush Pen, amely a két hegyének köszönhetően lehetővé teszi a vékony nyomtatottírás (a 
filctoll heggyel) és az ívelt szépírás ( az ecsetheggyel) kombinációját. A vízbázisú festékek egymással 
keverhetőek - így hatásos színátmenetek vagy árnyékok keletkeznek. A mellékelt utasítások elmagya- 
rázzák a „Kunst des schönen Schreibens“/“ A szépírás művészete“ alapjait, tervezte Tanja Capell, 
lettering profi (Info: www.frauhoelle.com).
Tartalom: 
● 2 filctoll ABT Dual Brush Pen flexibilis ecsetheggyel nagy, erős betűkhöz és vékony heggyel  
 részletekhez, black és cool grey színekben  
● 1 kenődésmentes ceruza MONO 100 (3H)  
● 1 kalligráfiatoll Brush Pen Fudenosuke (kemény hegy, fekete), a vékony ecsetheggyel gyorsan  
 és kontrolláltan lehet a tollat vezetni 
● 1 alkoholos tűfilc MONO twin két heggyel, fekete 
● 1 radírgumi MONO XS  
● útmutató
50 21 86 6 db/cs. ....................................................................................................................5.740,—

Colour Happy Big doboz - EDDING

Tökéletes összmegoldás a trendi handlettering témára! 69 egymáshoz illő tollal és a Brushpen 
Colour Mixerrel mindent nyújt, amire szükségünk lehet, egy innovatív tárolódobozban. A csomag 
igazi hősökkel is dicsekedhet: Nr. 1 a Brushpen Colour Mixer, amelybe mint egy adapterbe 2 tollat 
helyezhetünk be és a színüket összekeveri. A 20 Brushpennel akár 190 átmenetet is létrehozhatunk 
- ideális handletteringhez. Nr. 2 a Pastel Pen - Soft White, amellyel egy finom, kissé átlátszó fehérrel 
festhetünk, vagy ráfestve a 40 színes filctollal festet vonalakra, egyedi  
pasztell árnyalatok jönnek létre. Finom vonalak rajzolására és  
satírozásra is alkalmasak a tűfilcek. Precíz körvonalakat a fekete  
Profipennel és a zselés tollakkal készíthetünk.
Tartalom: 
● 30 Colourpen filctoll kerek heggyel 
● 20 Brushpen filctoll szoft ecsetheggyel 
● 1 Brushpen Colour Mixer akár 190 átmenethez 20 brushpennel 
● 12 tűfilc összehangolt színekben 
● 5 zselés toll, ezüst, arany és 3 metálos színben 
● 1 Profipen pigmentált fekete tintával 
● 1 Pastel Pen - Soft White féltranszparens fehérhez és  
 pasztellárnyalatokhoz színes filctollakkal
50 21 84 70 db/cs. ................................................................................. 25.020,– helyett....22.520,—
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A Brushpen festéket a 
Brushpen Colour Mixer-rel 
összekeverjük.

Festés Pastell Pen - Soft 
White-tal.

A filctollat Pastell Pen - Soft 
White-tal átfestjük és így egyedi 
pasztell árnyalatok keletkeznek.

Pontos vonalakhoz a porfitollat 
és finom festéshez a tűfilcet és 
zselés tollat használjuk.

Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja
Alsó-Lovarda u. 21.

Tel: 06 - 96 565 020
Fax: 06 - 96 565 022
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FESTÉS & RAJZOLÁS 433FESTÉS, KALLIGRÁFIA & HANDLETTERING

Filctoll, double watercolour -  
STAEDTLER

Vízzel festhető kétvégű filctoll, az egyik vége 
ecset a másik pedig tűfilc. Csodás akvarellhatá-
sokat lehet vele elérni a legtöbb akvarellpapíron. 
Ideális aprólékos rajzoláshoz és illusztrációkhoz. 
36 különböző szín műanyag tokban.
Tollvastagság:  Ø 10 mm 
Tollhossz:  160 mm 
Vonalvastagság: tűfilc kb. 0,5 – 0,8 mm 
Ecsethegy:  kb 1 – 6 mm
50 23 10 36 db/cs. ............................... 8.960,—

Akvarell tömb

 

Kiváló minőség, nyers, pamuttartalmú, négyoldalt 
enyvezett. Ideális akvarellhez, handletteringhez, 
kalligráfiához, stb.
Vastagság: 200 g / m² 
Szín: fehér, durva felület
50 02 76 24 x 32 cm, 10 lap/blokk....... 1.170,— 
50 02 77 30 x 40 cm, 10 lap/blokk....... 1.580,—

Handlettering papírtömb 
Egyéni üzenetek, kártyák, lettering, kalligráfiák, 
stb. készítéséhez.

Vastagság: 200 g / m² 
Szín: fehér, sima felüt

 

40 21 29 DIN A6, 25 lap/blokk ............... 970,—
40 21 31 DIN A4, 25 lap/blokk ............ 1.510,—

Vastagság: 210 g / m², 
Szín: fekete, sima felület

 

40 21 30 DIN A6, 25 lap/blokk ............... 970,— 
40 21 32 DIN A4, 25 lap/blokk ............ 1.510,—

Jegyzetfüzet / üzleti napló  
extra vastag borítóval

Vonalas füzet erős, fekete kartonborítóval, ideális 
saját tervezésű jegyzetfüzetnek vagy naplónak. 
Álló formátum, háromféle színű könyvgerinc, 
véletlenszerű színválasztás.
Méret: DIN A5 (148 x 210 mm) 
Tartalom: 96 lap 
Lapvastagság: 80 g / m2 
Szín: pink / zöld / türkiz
40 19 60 per db ................................... 1.040,—

Elkészítési példa Aqua Paint Marker  
Solo Goya - KREUL (cikkszám 502167, 502170)

LAKKFILCEK
Lakkfilctoll - KREUL

● kisebb, egyedi ajándékok készítéséhez,  
 feliratozásához és díszítéséhez 
● majdnem minden bel- és kültéri felüleltre, mint 
 pl. csempére, fóliára, üvegre, gumira, fára,  
 sötét és világos kartonra, műanyagra, bőrre,  
 fémre, papírra, tükörre, kőre, hungarocellra  
 és terrakottára 
● a festék gyorsan és lakkszerűen szárad,  
 és jól fedő 
● egyenletes és pontos tintaáramlás a szelepes 
 rendszernek köszönhetően
Gyorsan szárad, vízálló, időjárásálló, törlésálló, 
nem fakul, szagtalan, xylol- és toluolmentes,  
jól takar

Vonalvastagság: 1 – 2 mm
Színek + számok: 
fehér-01, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!!
50 13 12 .. per db ............................... 1.210,—
 
 
 
 
 
 

 

Vonalvastagság: 2 – 4 mm
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, arany-18, piros-30, zöld-50, 
kék-60, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!!
50 13 11 .. per db ............................... 1.210,—

Lakkfilcek 
Pigmentált, tartósan tapadó tinta papírra, kar-
tonra, üvegre, porcelánra stb. Intenzíven takar, 
nem fakul, gyorsan szárad és sokféle anyagon 
vízálló. Jól felrázni, kupakot levesszük, addig 
rázzuk, amíg a hegy festékkel megtöltődik és 
már írhatunk is. 2 lakkfilc színes kartonlapon.  
A tollat vízszintesen tárolni.
Szín: arany és ezüst

Vonalvastagság: 1 mm
50 00 16 2 db/cs. ................................. 2.090,—

 

Vonalvastagság: 2 – 3 mm
50 00 17 2 db/cs. ................................. 2.090,—
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Fényes lakk kijelölő - EDDING

Erősen fedő kijelölő szagtalan tintával. Ideális 
fénylő terveket kivitelezni különösen sima felüle-
teken, mint üveg, fém, műanyag, papír és sötét 
felület, időjárásálló és nem fakul.
Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 135 mm  
Vonalvastagság: kb. 0,8 mm 
 (kerek hegy)
 

 
 
 
 
 
Színek + számok: 
fehér-01, fekete-90 
Színek számát kérjük megadni!
50 22 96 .. per db ............................... 1.400,— 
 10 db-tól/szín ................... 1.310,—

Fényes lakk kijelölő 751 - EDDING
Erősen fedő kijelölő szagtalan tintával.  
Ideális fénylő terveket kivitelezni különösen  
sima felületeken, mint üveg, fém, műanyag, 
papír és sötét felület, időjárásálló és  
nem fakul.
Tollvastagság:  Ø 10 mm 
Tollhossz:  135 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 – 2 mm

Szín: fehér, arany, ezüst (műanyag tokban)
50 20 74 3 db/cs. ................................. 3.920,—

 

Szín: sárga, narancssárga, rózsaszín, piros,  
 zöld, kék, világoskék, ibolyakék, barna,  
 fekete (kartondobozban)
50 22 97 10 db/cs. ............................. 13.250,—

KIJELÖLŐK & TŰFILCEK
NEM alkoholos filc készlet vékony - 
STAEDLER

● univerzális filc majdnem minden felületre  
● PP szár és kupak hosszú élettartamot garantál 
● vetítéshez alkalmas 
● nedvesen lemosható a fóliáról  
● vízben oldódó tinta  
● gyorsan szárad, nem folyik el  
● kitűnő színintenzitás  
● formás műanyagtokban  
● nem fakul 
● utántölthető

Szín: piros, zöld, kék, fekete  
 (felállítható műanyagtokban)

Vonalvastagság: F / 0,6 mm
50 00 79 4 db/cs. ................................. 2.160,—
Vonalvastagság: M / 1 mm
50 00 80 4 db/cs. ................................. 2.160,—

Alkoholos filc - EDDING

● utántölthető filc feliratozni, festeni, kijelölni,  
 majdnem minden anyagra, fémre, üvegre,  
 műanyagra is 
● permanens, szagtalan tinta, toluol / xylol mentes 
● nem törlődik, vízálló 
● nem fakul  
● kicserélhető kerek hegy 
● alumíniumtest 

Szín: piros, zöld, kék, fekete  
 (műanyag tokban)

Alkoholos filc 3000 - EDDING

Vonalvastagság: 1,5 – 3 mm
50 22 93 4 db/cs. ................................. 3.820,—

Alkoholos filc 3300 - EDDING

Vonalvastagság: 1 – 5 mm
50 22 94 4 db/cs. ................................. 3.820,—

Alkoholos filc - STAEDLER 
● univerzális filc majdnem minden felületre 
● PP szár és kupak hosszú élettartamot  
 garantál 
● DRY SAFE - kupak nélkül akár napokig sem  
 szárad ki (tesztklíma ISO 554) 
● vetítéshez és CD feliratozáshoz alkalmas 
● kiválóan bírja a törlést és a vizet majdnem  
 minden felületen 
● pillanatokon belül szárad 
● permanens, szagmentes tinta  
● kitűnő színintenzítás 
● nem fakul, időjárásálló (fekete) 
● utántölthető

Alkoholos filc készlet 

Szín: piros, zöld, kék, fekete  
 (felállítható műanyagtokban)

 

Vonalvastagság: F / 0,6 mm
50 00 81 4 db/cs.  ................................ 2.160,—
Vonalvastagság: M / 1 mm 
50 00 82 4 db/cs. ................................. 2.160,—

Alkoholos filc készlet Duo
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vonalvastagság: F / 0,6 és M / 1,5 mm
50 16 13 4 db/cs. ..................................3.110,—

Alkoholos filc - fekete

Vonalvastagság: S / 0,4 mm
50 19 85 per db ...................................... 670,—

Vonalvastagság: F / 0,6 mm
50 19 86 per db ...................................... 590,—

Vonalvastagság: M / 1 mm
50 13 90 90 per db .................................. 590,—

 
Vonalvastagság: 2 mm
50 13 91 90 per db .................................. 590,—

FESTÉS & RAJZOLÁS LAKKFILCEK - KIJELÖLŐK & TŰFILCEK434
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Vásároljon  
kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu
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1 – 3 mm

0,3 mm

FESTÉS & RAJZOLÁS 435KIJELÖLŐK & TŰFILCEK

Alkoholos filc Graphix - MARABU

Kiváló minőségű és szinte szagtalan kéthegyű 
alkoholos filc. A gyorsan száradó és alkohola-
lapú tinta vízálló, tartós és nem törlődik le.  
Ideális illusztrálni, vázolni, rajzolni, stb.  
Organikus oldóanyagbázisú  
(toluol- és xylolmentes). 
Szín: fekete 
Vonalvastagság: 0,5 – 1 mm
50 24 07 per db ...................................... 500,—

Alkoholos filc csúszásmentes -  
FABER CASTELL
 

Stabil kerek hegy, majdnem minden felületre 
alkalmazható, pl. üveg, fa, karton, fém. Az er- 
gonomikus háromszögű alak a fáradtságmen- 
tes írást, a pöttyös markolat pedig egy biztos  
és csúszásmentes fogást biztosít. Időjárásálló, 
nem fakul és rendkívül tapadó.
Szín: fekete 
Vonalvastagság: kb. 2 – 4 mm
50 16 30 per db ...................................... 860,—

Metallics Marker - FABER CASTELL

Ideális világos, sötét illetve színes papír, fa,  
kő vagy sima felületre, mint műanyag, fólia,  
porcellán és fém festeni vagy feliratozni.  
Száradás után vízcsepp- és törlésálló, vízálló  
felülethez rögzítsük 160 °C-on 30 percig a  
sütőben. A speciális, vízbázisú metálos tinta  
szagtalan és nem üt át a papíron. Ezenfelül  
nem szükséges pumpálni vagy rázni, a fes- 
ték egyenletesen folyik a filchegyen át.
Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 135 mm 
Vonalvastagság: kb. 1,5 mm 
Szín: arany és ezüst
50 23 84 2 db/cs. ................................. 1.400,—

Triplus tűfilc külön kiadás - STAEDTLER

Johanna Basford különkiadás, tűfilc nagyon 
finom, fémfoglalatú heggyel. Ergonomikus 
háromszögű szár a kényelmes rajzoláshoz  
vagy festéshez, filigrán motívumokhoz aján- 
lott. A tinta a legtöbb textíliából kimosható.  
36 különböző szín kartondobozban. 
Vonalvastagság: kb. 0,3 mm
50 19 65 36 db/cs. ............................... 7.380,—

Filctoll double permanent -  
STAEDTLER

Kéthegyű filctoll intenzív színekben, vékony  
és ultravékony heggyel, ideális kreatív és  
egyedi mintákhoz majdnem minden felületre. 
18 különböző szín műanyag tokban.
Tollszélesség: Ø 10 mm 
Tollhossz: 167 mm 
Vonalvastagság: 0,5 és 3 mm
50 23 11 18 db/cs. ............................... 4.900,—

Filctoll fényes - EDDING

Festeni és írni metál hatással, ideális sötét 
papírhoz vagy kartonhoz, sőt még sima felületű 
papírfajtákra is jó, vízbázisú. 6 különböző szín 
fémdobozban (arany, piros, türkiz, kék,  
lila, ezüst). 
Tollvastagság: Ø 9 mm 
Tollhossz: 165 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 – 3 mm
50 20 72 6 db/cs. ................................. 3.560,—

Overhead fóliák A4 - másolható
 
 
 
 
 

Prezentációk gyors  
és problémamentes  
elkészítéséshez, 
csak fénymásolóhoz  
alkalmas. Magas mi- 
nőségű, oldószer- 
mentes.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 120 g / m²  
Szín: átlátszó
50 02 45 100 db/cs. ............................. 8.930,—

Whiteboard / Flipchart kijelölő készlet - 
SCHNEIDER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Egy filctollkészlet kétféle használatra: univerzá-
lis Schneider márkájú filctollak Whiteboard és 
Flipchart táblákhoz. Szárazon letörölhető a fehér 
táblafelületről. Nem üt át a papíron. Cap-Off: 
több napig is szabadon lehet hagyni, anélkül, 
hogy beszáradna. Made in Germany. 
Szín: piros, kék, zöld, fekete  
 (műanyagtokban) 
Vonalvastagság: kb. 2-3 mm
50 00 83 4 db/cs. ................................. 2.120,—

Krétatoll, színes készlet - FOLIA

Jól fedő vízbázisú  
folyékony kréta. Ned- 
vesen letörölhető,  
ideális majdnem minden  
sima felületre, táblára,  
táblafóliára, üvegre,  
műanyagra, stb.  
írni és díszíteni. 
Vonalvastagság: kb. 1 – 2 mm
50 17 30 5 db/cs. ................................. 4.610,—

3 mm0,5 mm

Elkészítési példa
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Elkészítési példa

Szövegkijelölő készlet -  
tengeri állatok

Élénk színekben.
Vonalvastagság: kb. 1 – 5 mm 
Szín: sárga, narancssárga,  
 rózsaszín és kék
50 23 30 4 db/cs. .................................... 900,—

Szövegkijelölő készlet - STANGER
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A készlet hat élénk színből áll.
Vonalvastagság: kb. 1 – 5 mm 
Színek: sárga, narancssárga, pink,  
 piros, kék és zöld
50 02 73 6 db/cs. ................................. 1.300,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.220,—

CERUZÁK
Ceruza Trigraph  
Jumbo - JOVI

 
Ergonomikus forma, grafitceruza cédrusfából, 
mindenféle rajzolási felülethez használható. 
Hozzáillő JOVI műanyag ceruzahegyző  
(cikkszám: 500691). 
Forma: háromszögű 
Ceruzavastagság: Ø = 11 mm 
Bélvastagság: Ø 4 mm 
Ceruzahossz: 175 mm 
Keménység: B=1
50 07 12 12 db/cs. ............................... 1.660,—

Ceruza Trigraph - JOVI
 

 
Ergonomikus forma, grafitceruza cédrusfából, 
mindenféle rajzolási felülethez használható. 
Forma: háromszögű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 2,5 mm 
Ceruzahossz: 175 mm 
Keménység: HB= 2
50 07 11 12 db/cs. .................................. 710,—

Ceruza - Black‘ Peps MAPED
 

 
 
A Maped Black Peps csúcsminőségű ceruzát 
kínál mind a kis, mind a nagy ceruza-munkák- 
hoz. Minőségi jellemzői a kiváló minőségű  
grafitbél, az akácfa és az egyszerű hegyezhe- 
tőség, valamint az ergonómikus ceruzaforma, 
ami jobb és kényelmesebb fogást biztosít.  
A ceruzák lakkozottak és  
jól láthatóan jelzettek.
Forma: háromszögű 
Ceruzavastagság: Ø 7,5 mm 
Bélvastagság: Ø 2,2 mm 
Ceruzahossz: 176 mm

Keménység: 2B = 0
50 06 76 12 db/cs. ............................... 1.240,—
Keménység: HB = 2
50 06 77 12 db/cs. ............................... 1.240,—
Keménység: 2H = 4
50 06 78 12 db/cs. ............................... 1.240,—

Ceruzák Grip 2001 - FABER CASTELL
 

Kiváló minőség írni, rajzolni és skicceket ké- 
szíteni. A szabadalmazott Soft-GRIP-Zone  
megakadályozza az ujj lecsúszását, az ergo- 
nomikus háromszögű forma kényelmesebb  
írást tesz lehetővé. A ceruzabél és a faburko- 
lat speciális enyvezése extra törésálló belet 
eredményez. Környezetbarát vizes  
lakkozás.
Forma: háromszögű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 2,5 mm 
Ceruzahossz: 175 mm

Ceruzák 2B / B / HB / H
 
 
 
 
 
 

1 db a következő keménységben:  
2B = 1, B = 2, HB = 2,5, H = 3
50 16 21 4 db/cs. ................................. 1.570,—

Ceruzák B

Keménység: B = 1
50 20 71 12 db/cs. ............................... 4.520,—

Előnyös csomag

Keménység: 2B = 1 (12 db), B = 2 (24 db),  
HB = 2,5 (24 db), H = 3 (12 db)
50 23 79 72 db/cs. ............................. 20.880,—

Ceruza - szafari állatok

Elbűvölő állatok szétálló fülekkel, csápokkal, 
stb., négyféle, motívum- ill. színválasztás 
véletlenszerű.
Forma: kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 2 mm 
Ceruzahossz: kb. 175 mm 
Keménység: HB
50 21 19 per db ...................................... 500,—

Ceruzák radírgumival
Pimasz radírgumiarcok kerek ceruzán, négyféle, 
motívumválasztás véletlenszerű. 
Forma: kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság:  Ø 2 mm 
Teljes hossz:  kb. 200 mm 
Keménység: HB

Kalóz

Figura: kb. 35 – 40 x 30 x 18 mm
50 18 86 per db ...................................... 470,—

Vadállatok

Figura: kb. 60 mm
50 18 05 per db ...................................... 470,—

FESTÉS & RAJZOLÁS KIJELÖLŐK & TŰFILCEK - CERUZÁK436
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ÍRÁST 

TANULÓKNAK!

Nincs minimális rendelési összeg!
Áruértékfüggő postaköltség:
 9.000 Ft-ig csak 1.440,– Ft 
18.000 Ft-ig  csak 1.080,– Ft 
 27.000 Ft-ig csak 720,– Ft

Ingyenes szállítás 27.000,– Ft felett!
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FESTÉS & RAJZOLÁS 437CERUZÁK - RAJZCERUZA & RAJZSZÉN

Ceruza - vidám mozgó állatfigura

Vidám faállatok  
mozgó karokkal  
és lábakkal kerek  
ceruzán, ötféle.  
Szín- és motí- 
vumválasztás  
véletlenszerű. 
Forma: kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Ceruzabél: Ø 2 mm 
Figura: kb. 75 mm 
Teljes hossz: kb. 215 mm
50 11 60 per db ...................................... 390,—

Postairón - JOLLY

A Jolly postairón a megszokott gyerek minő- 
ségű ceruzabéllel van ellátva, ezért kezdő 
betűvetőknek ideális. Leginkább az iskolában 
használatos a szótagoláshoz. A dupla, piros 
illetve kék hegyeknek köszönhetően egyszerű 
a szótagokat írni, mivel csak megfordítjuk a 
ceruzát és nem kell cserélgetni.
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 8 mm 
Bélvastagság: Ø 3,8 mm 
Ceruzahossz: 175 mm
50 21 38 2 db/cs. ................................. 1.170,—

Sattler-Grip író segédeszköz - KUM

Ezt a ceruzatartót Dr. Johanna Barbara Sattler 
kimondottan a KUM-nek fejlesztette. Bal- illet- 
ve jobbkezeseknek is segíti az ergonomikus 
ceruzafogást megtanulni. A ceruzatartó az ujja- 
kat automatikusan a helyes pozícióba irányítja 
és megakadályozza, hogy az ujjak egymásra 
csússzanak. Ezenkívül tompítja a túl erős nyo- 
mást, így lehetővé teszi a kényelmesebb írást  
és rajzolást. Illik minden hagyományos  
ceruzára és ecsetre. Négy színben,  
színválasztás nem lehetséges.
Méret: kb. 3,2 cm
50 24 00 per db ...................................... 630,—

Írókészlet - láma

Ceruzából, radírból, hegyezőből, vonalzó- 
ból és jegyzettömbből álló praktikus készlet.  
Négy színben, színválasztás véletlenszerű.
Ceruzaforma: kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7,5 mm 
Bélvastagság: Ø 2 mm 
Ceruzahossz: kb. 175 mm 
Keménység: HB 
Radírgumiméret: kb. 40 x 40 mm 
Hegyezőméret: 37 mm 
Vonalzóhossz: kb. 150 mm 
Jegyzetfüzet: kb. 8 x 5,5 cm, 20 lap
30 19 13 per cs. ...................................... 920,—

Írókészlet - Take it easy

Ceruzából, radírból, hegyezőből, vonalzóból  
és jegyzettömbből álló praktikus készlet. 
Ceruzaforma: kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7,5 mm 
Bélvastagság: Ø 2 mm 
Ceruzahossz: kb. 175 mm 
Keménység: HB 
Radírgumiméret: kb. 45 x 25 mm 
Hegyezőméret: 32 mm 
Vonalzóhossz: kb. 150 mm 
Jegyzetfüzet: kb. 55 x 95 mm, 21 lap
30 19 86 per cs. ...................................... 920,—

RAJZCERUZA & RAJZSZÉN
Grafitceruza Mars Lumograph -  
STAEDTLER

 
 
 
 
 
 
 

Rajzoláshoz és skicceléshez. Különféle 
keménységű ceruzák különböző hatásokat 
érnek el - a legfinomabb világosszürkétől  
a sötét feketéig. 
● könnyen radírozható  
● törésmentes  
● jól tapadó 
● kenődésmentes 
● nagyszerűen csúsztatható 
● papírhoz és matt rajzfóliához

Forma:  hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 6,8 mm 
Bélvastagság:  Ø 2 – 4,4 mm  
Ceruzahossz:  175 mm 
Keménység:  8B, 7B, 6B, 4B, 2B, H
50 00 72 6 db/cs. ................................. 2.380,—

Grafit ceruza Artist Color -  
EBERHARD FABER

Ezeket a ceruzákat szemi-professzionális 
művészeknek, egyetemistáknak és diákoknak 
fejlesztették ki. A kiváló minőségű ceruzákkal 
a kreativitás szabadon szárnyalhat. Lehetővé 
teszik a magasfokú festést és rajzolást, legyen 
az modern grafika vagy finom rajzok. Egyik 
szín sem fakul, mindegyik puhán és erősen fog, 
könnyen radírozható és hegyezhető. 
Tartalom: 
● 12 különböző keménységű grafit ceruza  
 (5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B)
50 23 02 12 db/cs. ............................... 2.480,—

Elkészítési példa
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Vonalvastagság áttekintése:
Puha  
ceruzabél
(művészi rajzoláshoz)

Közepes  
ceruzabél
(íráshoz)

Kemény  
ceruzabél
(technikai rajzokhoz)

2B = 0

B = 1

HB = 2

H = 3

2H = 4
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Rajzszén
 
 
 
 
 
 

Természetes fűzfából, skiccekhez, stb. 
Vastagság: Ø 6 – 8 mm 
Hossz: kb. 100 mm
50 08 33 8 db/cs. .................................... 900,—

Radírgumi - EBERHARD FABER

Kék radírgumi, szén- és pasztellképek javítá- 
sához és az árnyalatok világosításához, fóliák  
és végleges rajzok tisztításához. Jól gyúrható, 
nagy felvevőképességű.
H x Sz x M: 40 x 36 x 11 mm
50 06 82 per db ...................................... 430,—

Porpasztell kréta - EBERHARD FABER

 

Briliáns, fényálló színek, a puha festékfelvitel- 
nek köszönhetően könnyű vele dolgozni. A 
különböző színek keverésével és dörzsölésével 
szép hatások keletkeznek. Rajzolás után a fes-
téket rögzíteni (pl. hajlakkal) vagy lakkozni java-
solt. Tipikus négyszögletes forma (apró részletek 
és nagy felületek színezése lehetséges).
Méret: 10 x 10 mm 
Hossz: 64 mm

12 színben válogatva kartondobozban. 
50 07 39 12 db/cs. ............................... 3.020,—
24 színben válogatva kartondobozban. 
50 07 48 24 db/cs. ............................... 5.850,—

FESTÉS & RAJZOLÁS RAJZCERUZA & RAJZSZÉN - SZÍNES CERUZÁK438
SZÍNES CERUZÁK

Színes ceruza Groove Triple 1 -  
LYRA

A LYRA Groove Triple 1 három  
ceruza egyben: aquarell ceruza,  
színes ceruza és zsírkréta.  
Fénylő, ragyogó szín, puhán  
kenődik és hihetetlenül jól fed,  
vízzel festhető, egyszerűen  
keverhető. Az ergonomikus,  
csúszásmentes markolat  
jó tartást biztosít a hüvelyk-,  
mutató- és középső ujjnak, 
a ceruza hegyezése után is. 
Forma: háromszögű 
Ceruzavastagság: Ø 15 mm 
Bélvastagság: Ø 10 mm 
Ceruzahossz: 120 mm

TIPP: Hozzáillő hegyezőt (cikkszám 501749) kérjük hozzárendelni.
12 színben válogatva kartondobozban. 
50 17 47 12 db/cs. ..................................................................................................................6.430,—
2 hegyezővel, 12 különböző szín (sárga, arany, narancssárga, rózsaszín, piros, zöld, világoskék, 
sötétkék, ibolyakék, barna, fekete, szürke) praktikus faállványban.
50 17 48 48 db/cs. ................................................................................................................29.840,—

Hegyező Groove Triple 1 - LYRA
Stabil hegyező csavart késsel, extravastag  
ceruzákhoz. Speciálisan a Lyra Groove  
Triple 1 színes ceruzákhoz (cikkszám: 
501747 és 501748) tervezve. Négyféle  
színben, színválasztás véletlenszerű. 
H x Sz x M: 30 x 23 x 35 mm 
Ceruzákhoz: 15 – 17 mm átmérőig
50 17 49 per db ......................................................................................................................... 770,— 
 20 db-tól ..................................................................................................................... 700,—

Színes ceruza X-BIG, BIG BOX - JOLLY

Superstick X-BIG kinderfest, a nagy ceruza kis művészeknek. A vastag ceruza puha és terhelhető 
ceruzabelével kiválóan alkalmas kezdőknek. A bevált Jolly-bél élénk és telített színeivel garantál-
ja a hosszan tartó minőséget. 12 különböző szín (világossárga, narancssárga, cseresznyepiros, 
kárminpiros, ciklámen, rózsaszín, világoskék, sötétkék, világoszöld, sötétzöld, középbarna, fekete) 
praktikus, stabil tárolódobozban, műanyag fakkal, fedéllel.
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 11 mm 
Bélvastagság: Ø 6,4 mm 
Ceruzahossz: 175 mm
50 22 29 fix ár, 180 db/cs. ...................................................................................................63.000,—

Színes ceruza Super Ferby - LYRA

Az erősen pigmentált ceruzabél fényes  
és jól fedő színeket biztosít. Az ergonomi- 
kus foma (hárompontos fogás) hosszabb,  
kényelmesebb munkát tesz lehetővé, főleg  
a kisebb gyerekeknek és balkezeseknek.  
24 különböző szín (fehér, sárga, citrom, arany,  
bőrszín, rózsaszín, narancssárga, piros,  
kárminvörös, világoszöld, középzöld,  
sötétzöld, égkék, tengerkék, világoskék,  
középkék, sötétkék, lila, ibolyakék,  
pirosasbarna, barna, fekete, szürke,  
ezüst) egy praktikus kartondobozban. 
Forma: háromszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 10 mm 
Bélvastagság: Ø 6,25 mm 
Ceruzahossz: 175 mm
50 17 45 96 db/cs. ................................................................................................................41.040,—
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FESTÉS & RAJZOLÁS 439SZÍNES CERUZÁK

Színes ceruzák - EDU3
Törésálló extravastag ceruzabél erős, telített színezéshez. A ragyogó színek extra puhán festenek, 
egyszerűen hegyezhetőek.

Prime Jumbo - EDU3

12 különböző szín  
kartondobozban. 
Forma:  hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 10 mm 
Bélvastagság:  Ø 6,25 mm 
Ceruzahossz:  175 mm
50 21 87 12 db/cs. ..................................................................................................................4.280,—

Jumbo - Iskolai csomag EDU3

Törésálló extravastag  
ceruzabél erős, telített  
színezéshez. A ragyogó  
színek extra puhán feste- 
nek, egyszerűen  
hegyezhetőek. 
Forma:  hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 9,6 mm 
Bélvastagság:  Ø 5 mm 
Ceruzahossz:  175 mm
50 21 88 144 db/cs. ..............................................................................................................21.530,—

Junior hex előnyös csomag - EDU3

24 különböző szín fadobozban  
(fehér, világossárga, sárga, bőrszín,  
arany, narancssárga, piros, sötétpiros, 
rózsaszín, pink, világoszöld, zöld,  
kékeszöld, világoskék, kék, ultra- 
marinkék, türkiz, világosibolyakék,  
ibolyakék, világosbarna, barna,  
fekete, szürke, ezüst)
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7,6 mm 
Bélvastagság: Ø 4 mm 
Ceruzahossz: 175 mm
50 24 02 192 db/cs. ..............................................................................................................31.680,—

Jumbo tri - EDU3

Forma: háromszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 9,6 mm 
Bélvastagság: Ø 5 mm 
Ceruzahossz: 175 mm

Hegyezővel, 12 különböző  
szín kartondobozban.
50 21 89 12 db/cs. ..................................................................................................................2.160,—
15 különböző szín fadobozban (fehér, bőrszín, sárga, arany, narancssárga, rózsaszín, piros, 
világoszöld, zöld, világoskék, kék, ibolyakék, barna, fekete, ezüst)
50 21 90 180 db/cs. ..............................................................................................................30.780,—

Színes ceruzák Jumbo  
tri arany & ezüst -  
EDU3

 
Törésálló extravastag ceruzabél erős, telt színe-
zéshez. A ragyogó színekkel extra puhán lehet 
színezni, a ceruzákat  
könnyű hegyezni.
Forma: háromszögű 
Ceruzavastagság: Ø 9,6 mm 
Bélvastagság: Ø 5 mm 
Ceruzahossz: 175 mm
50 24 03 36 db/cs. ............................... 8.460,—

Színes ceruzák háromszögű maxi - JOVI

Jól fedő és élénk színek, minden korosztálynak. 
Különösen törésbiztos, tökéletes és ergono-
mikus fogás. 12 különböző szín egy kartondo-
bozban. 
TIPP: Hozzáillő ceruzahegyező műanyag  
 JOVI (cikkszám: 500691)  
 rendelhető.
Forma: háromszögű 
Ceruzavastagság: Ø 9,9 mm 
Bélvastagság: Ø 5,4 mm 
Ceruzahossz: 175 mm
50 07 10 12 db/cs. ............................... 1.730,—

TERMÉK -  T IPP

Ceruzatartó barkácsasztalra

 

Ideális rendszerező tömb barkács- vagy iró- 
asztalra! Így minden praktikusan kéznél van. 
A szép formájú és fenntartható masszív bükk- 
fatömbben pl. számos ceruza, 6 olló és 6 ra- 
gasztóstift fér el. Stabil, ideális állandó hasz- 
nálatra óvodában és iskolában. Nagyon jól 
használható csoportos munkához, mivel leg- 
alább 6 gyerek dolgozhat vele egyidejűleg. A 
tömb nem tartalmazza a ceruzát, ragasztót, stb.
Furatok: Ø 14 mm (ollónak) 
 + 30 mm (ragasztónak) 
Középső rekesz: kb. 90 x 55 mm  
 (ceruzáknak) 
H x Sz x M: 190 x 105 x 70 mm
20 11 00 per db ............................. 5.360,—
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10 + 2 INGYEN!

Színes ceruza Maxi - PRIMO
 
 
 
 
 
 
 
Lakkozott színes ceruza halványan fénylő pasz- 
tell színárnyalatokban, alkalmas minden papírhoz. 

 

Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 9 mm 
Bélvastagság: Ø 5 mm 
Ceruzahossz: 175 mm

12 különböző szín kartondobozban. 
50 06 97 12 db/cs. ............................... 1.440,—
12 különböző szín különböző,  
átlátszó tartóban.
50 07 03 36 db/cs. ............................... 4.860,—

Maxi  iskolai csomag  - PRIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A praktikus fogantyúval ellátott fedeles  
iskolai dobozban 120 db színes ceruza van,  
4 db 3 fakkos tálcában. 12 különböző szín  
(sárga, narancssárga, piros, sötétpiros,  
rózsaszín, világoszöld, zöld, világoskék,  
kék, orgona, barna és fekete). Ha a ceruzák  
elfogytak, akkor a doboz újratölthető, vagy  
akár különböző tárgyak tárolására is használ- 
hatjuk. Nem mérgező. Az üres doboz  
(cikkszám 200731) és a fakkok  
(200732)külön is kaphatóak.
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 9 mm 
Bélvastagság: Ø 5 mm 
Ceruzahossz: kb. 175 mm 
Doboz: kb. 25 x 17 x 13,5 cm
50 06 96 120 db/doboz ..................... 14.080,—

Színes ceruzák Noris Jumbo bónusz- 
csomag - STAEDTLER

Egyenletes, jól fedő színezés a kiváló minő- 
ségű, puha és intenzív színű ceruzabélnek 
köszönhetően. Az egyedülálló Anti-Break- 
System (ABS) növeli a ceruzák élettartamát, a 
fehér védőköpeny erősíti a belet így növelve a 
törésállóságot. A ceruzák fája tanusítvánnyal 
ellátott fenntartható erdőgazdálkodásból szár- 
mazik. Névmezővel, könnyen hegyezhető.
Hegyezővel, 12 különböző szín kartondobozban.
Forma: háromszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 9 mm 
Bélvastagság: Ø 4 mm 
Ceruzahossz: 175 mm
50 21 64 12 db/cs. ............................... 3.890,—

Színes ceruza Tricki Dicki  
előnyös csomag - STAEDTLER

 
Bársonyos, takaró színfelvitel a kiváló  
ceruzabélnek köszönhetően. Az egyedül- 
álló Anti-Break-System (ABS) megnöveli  
a színes ceruzák élettartamát, hiszen éppen  
a gyerekeknél nagyon erősnek kell lennie.  
Az intenzív színű, kiváló minőségű ceruza- 
bél egy újszerű, fehér védőburkolattal van  
bevonva. Ellenálló, a ceruzabél törésállósá- 
ga akár 50%-kal megnő és így a ceruza  
akár 30%-kal stabilabbá válik. 12-féle szín- 
ben (fehér, sárga, bőrszín, narancssárga,  
piros, világoszöld, sötétzöld, világoskék,  
sötétkék, lila, barna, fekete)  
praktikus fatárolóban. 
Forma: háromszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 9 mm 
Bélvastagság: Ø 4 mm 
Ceruzahossz: 175 mm
50 16 14 112 db/doboz ..................... 34.670,—

Szivárványceruzák - STAEDTLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ergonomikus forma, többszínű ceruzabél:  
sárga / piros / kék. 
Forma: háromszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 4 mm 
Hossz: 175 mm
50 00 70 per db ...................................... 520,— 
 50 db-tól .................................. 430,—

Színes ceruza Minabella  iskolai doboz 
- PRIMO

Lakkozott, jó minőségű színes ceruzák vastag 
béllel, könnyű színezés, ellenálló és jól pigmen-
tált. A Minabella színes ceruzák színárnyalatai 
intenzívek és tartósak, a felvitt színek egymással 
keverhetőek és rá lehet festeni, így érdekes 
világos-sötét hatások érhetőek el. Mindenféle 
papírhoz alkalmasak és könnyen hegyezhetőek. 
A praktikus fogantyúval ellátott fedeles iskolai 
dobozban 144 db színes ceruza van,  
4 db 3 fakkos tálcában. 
12 különböző szín (fehér, sárga, narancssárga, 
piros, rózsaszín, világoszöld, zöld, világoskék, 
kék, ibolyakék, barna és fekete). Ha a ceruzák 
elfogytak, akkor a doboz újratölthető, vagy akár 
különböző tárgyak tárolásra is használhatjuk. 
Nem mérgező. Az üres doboz (cikkszám 
200731) és fakkok (200732) külön is  
kaphatóak.
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 8 mm 
Bélvastagság: Ø 3,8 mm 
Ceruzahossz: kb. 175 mm 
Doboz: kb. 25 x 17 x 13,5 cm
50 21 69 144 db/cs. ........................... 14.400,—
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FESTÉS & RAJZOLÁS 441SZÍNES CERUZÁK

Színes ceruza - Supersticks JOLLY
Superstick gyermekbiztos, a bevált színes ceruza a Jolly-tól. Az élénk, fénylő színek, törésvédett fa-
köpeny és a már bevált vastag ceruzabél teszi a superstick ceruzát generációk óta a legkedveltebb 
színes ceruzává a festéshez és rajzoláshoz. 
Forma:  hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 8 mm 
Bélvastagság:  Ø 3,8 mm 
Ceruzahossz:  175 mm

Külön színek - JOLLY

Színek + számok: 
hússzín-07, világossárga-11, arany-18,  
cseresznyepiros-35, világoszöld-51, sötétkék-69, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 19 21 .. 12 db/cs. ..............................................................................................................3.310,—

Fémdoboz - JOLLY
 

12 különböző szín (világossárga, narancssárga, 
cseresznyepiros, kárminvörös, ciklámenszínű,  
rózsaszín, világoskék, sötétkék, világoszöld,  
sötétzöld, középbarna, fekete) fémdobozban. 
Iskolakezdési akció -  
Érvényes 2020. szeptember 30.-ig és 2021. június 01.-től
50 07 14 12 db/cs. ..................................................................................................................3.060,—
Ár 2020. október 1.-től
50 07 14 12 db/cs. ..................................................................................................................3.960,— 
 3 cs.-tól ....................................................................................................................3.760,—

CLASSPACK - JOLLY alapszínek

12 különböző szín (világoszöld, narancs,  
cseresznyepiros, kárminpiros, ciklám,  
rózsaszín, világoskék, világoszöld,  
sötétzöld, középbarna, fekete)  
kartondobozban. 

50 17 59 120 db/cs. ..............................................................................................................34.200,—

BIG BOX - JOLLY

12 különböző szín (világossárga,  
narancssárga, cseresznyepiros,  
kárminpiros, ciklámen, rózsaszín,  
világoskék, sötétkék, világoszöld,  
sötétzöld, középbarna, fekete)  
praktikus, stabil tárolódobozban,  
műanyag fakkal, fedéllel. 

50 22 28  fix ár, 240 db/cs. ...................................................................................................63.000,—

CLASSPACK  
Kiegészítő színek - JOLLY

12 különböző szín (fehér, sötétsárga,  
cinóberpiros, hűsszín, ibolyakék, 
ultramarinkék, türkisz, smaragdzöld,  
világosbarna, sötétbarna, ezüst,  
arany) kartondobozban. 

50 19 22 120 db/cs. ..............................................................................................................34.200,—

XXL fémdoboz - JOLLY

48 különböző  
színek  
fémdobozban.
50 19 89 48 db/cs. ............................. 12.960,—

Színes ceruzák -  EBERHARD FABER
Ideális gyerekeknek 3 éves kortól, könnyen 
hegyezhető, ragyogó színek és könnyű színe-
zés. 12 különböző szín kartondobozban. 
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 3 mm 
Ceruzahossz: 175 mm

12 különböző színek kartondobozban. 
50 07 21 12 db/cs. .................................. 880,—

Előnyös csomag KIGA -  
EBERHARD FABER

9 x 24 különböző szín kartondobozban,  
műanyag tartóban.
50 23 80 216 db/cs. ........................... 16.560,—
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Elkészítési példa

Elkészítési példa

FESTÉS & RAJZOLÁS SZÍNES CERUZÁK442

Színes ceruza Noris colour - STAEDTLER
Egyenletes, jól fedő színezés a kiváló minősé- 
gű, puha és intenzív színű ceruzabélnek köszön- 
hetően. Az innovatív WOPEX anyagból készül 
(www.wopex.de), amely PEFC tanusítvánnyal 
ellátott német erdőből származó fát tartalmaz.  
A modern előállítási folyamat különösen robusz- 
tus ceruzát eredményez, a keményenyves ceru- 
zabél speciális receptje növeli a törésállóságát. 
Az anyag sűrűségének köszönhetően a ceruza 
nehezebben és kellemesebben fekszik a kéz-
ben. Csúszásmentes soft felület, könnyen és 
egyenletesen hegyezhető.  
Made in Germany.
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 3 mm 
Ceruzahossz: 175 mm

24 különböző szín kartondobozban. 
50 23 93 24 db/cs. ............................... 2.570,—

12 különböző szín kartondobozban,  
3 hegyezővel.
50 23 94 144 db/cs. ........................... 14.360,—

12 különböző szín műanyag dobozban, 
6 hegyezővel.
50 23 95 288 db/cs. ........................... 28.260,—

Színes ceruza Colour Grip - FABER 
CASTEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiváló minőség, az ergonomikus háromszögű 
forma kényelmesebb és laza színezést tesz 
lehetővé. A ceruzabél magas pigmentálás 
élénk színeket tesz lehetővé. Különösen szép 
eredményeket érhetünk el a pigmentek vízzel 
festhetősége által. Törésbiztos bél a speciális  
ragasztás által, könnyen hegyezhető, környe- 
zetbarát vízbázisú lakkozás névmezővel. 
Forma: háromszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 3 mm 
Ceruzahossz: 175 mm

12 különböző szín kartondobozban.  

50 16 24 12 db/cs. ............................... 2.880,—

A készlet áll egyenként 4 pasztell, neon és 
fémes színből. 12 különböző szín kartondo-
bozban.

50 23 06 12 db/cs. ............................... 3.530,—

Színes ceruzák Classic Colour -  
FABER  CASTELL
A hatszögletű klasszikus legjobb minőségben.  
A ceruzabél erős pigmentálása fényes színeket 
biztosít. Törésálló bél speciális enyvezéssel, 
természetbarát vízbázisú lakkozás névmezővel, 
könnyen hegyezhető. 
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 3 mm 
Ceruzahossz: 175 mm 

36 különböző szín fémdobozban,  
névmezővel
50 21 77 36 db/cs. ............................... 7.160,—

48 különböző szín kartondobozban. 
50 19 58 48 db/cs. ............................... 4.300,—
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Vásároljon  
kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu

FESTÉS & RAJZOLÁS 443SZÍNES CERUZÁK

Színes ceruzák Tri Colour -  
FABER CASTELL

Kiváló minőség. A ceruzabél erős pigmentálása 
ragyogó színeket biztosít. Törésálló bél speciális 
enyvezéssel, természetbarát vízbázisú lakkozás, 
könnyen hegyezhető. 12 különböző szín, retro 
fémbőröndben.
Forma: hatszögletű  
Ceruzavastagság: Ø 7 mm  
Bélvastagság: Ø 3 mm  
Ceruzahossz: 175 mm
50 23 81 300 db/cs. ........................... 35.960,—

Színes ceruza - EBERHARD FABER

Ideális gyermekkézbe 3 éves kortól, könnyen 
hegyezhető, magas színintenzítás és puha  
felvitel. 72 különböző szín fémdobozban. 
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Ceruzabél: Ø 3 mm 
Ceurzahossz: 175 mm
50 20 68 72 db/cs. ............................. 10.800,—

Színes ceruza előnyös csomag - PRIMO
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakkozott színes ceruza halványan fénylő 
pasztell színárnyalatokban, alkalmas minden 
papírhoz. 12 különböző szín praktikus, átlátszó 
műanyag tartóban. 
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 3 mm 
Ceruzahossz: kb. 175 mm
50 07 02 72 db/cs. ............................... 3.280,—

Színes ceruzák - JOVI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jól fedő és fénylő színek, minden korosztálynak 
ajánlott. Norm EN 71 / 3 – CE-pecsét.
Forma:  hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 6,8 mm  
Bélvastagság:  Ø 2,5 mm  
Ceruzahossz:  175 mm

12 különböző szín kartondobozban.
50 00 69 12 db/cs. .................................. 700,—
24 különböző szín kartondobozban.
50 07 09 24 db/cs. ............................... 1.390,—

Színes ceruza készlet - mini
 
 
  

Hatszögletű, 6 különböző  
szín kartondobozban. 
Ceruzavastagság: Ø 6,8 mm 
Bélvastagság: Ø 2,5 mm 
Hossz: 85 mm
50 07 00 per cs. ...................................... 250,—

Kartonhenger - ceruzatartó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Töltött kartonhenger, 19 részes tartalommal. 
Tartalom: 
● 12 színes hatszögletű ceruza  
● 4 hatszögletű ceruza  
● 1 vonalzó 
● 1 hegyező 
● 1 radírgumi

Ceruzavastagság: Ø 6,7 mm 
Bélvastagság: Ø 2,5 mm 
Hossz: 175 mm 
Kartonhengerméret: kb. 40 mm x 220 mm
50 07 08 per cs. ...................................... 900,—

Elkészítési példa

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

Malen_und_Zeichnen_HU.indd   443 16.07.2020   12:27:09



variabel 0,5 – 0,8 mm

AKVARELLFESTÉKEK
Akvarell színes ceruzák Artist Color - 
EBERHARD FABER

Az EBERHARD FABER akvarell ceruzák új 
lehetőséget adnak színekkel és festéssel kife-
jezni magunkat. Száraz vagy nedves festésre 
ösztönöznek, sokkal többet nyújtanak, mint 
egy hagyományos vízfesték. A ceruzák nagyon 
intenzív színűek, különösen törésállóak, a lágy 
és telt színezés kellemes munkát biztosít.
Forma: kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 3,8 mm 
Ceruzahossz: 175 mm

24 különböző szín stabil fémdobozban. 
50 21 75 24 db/cs. ............................... 6.260,—
36 különböző szín stabil fémdobozban. 
50 23 03 36 db/cs. ............................... 8.820,—

Akvarell színes ceruzák Noris -  
STAEDTLER

Egyenletes, jól fedő színezés a kiváló minő- 
ségű, puha és intenzív színű ceruzabélnek 
köszönhetően. Az egyedülálló Anti-Break- 
System (ABS) növeli a ceruzák élettartamát,  
a fehér védőköpeny erősíti a belet így növel- 
ve a törésállóságot. A ceruzák fája tanusít- 
vánnyal ellátott fenntartható erdőgazdálko- 
dásból származik. Ecsettel, 24 különböző szín 
kartondobozban.
Forma: hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság: Ø 3 mm 
Ceruzahossz: 175 mm
50 23 96 24 db/cs. ............................... 3.940,—

Víztartályos ecsetkészlet

Ideális ecset akvarellezéshez. A testet meg- 
töltjük vízzel, a víz a fehér szintetikus ecset- 
szőrbe hatol, így folyamatos az adagolása.  
Ideális kiegészítő az Aqua Paint Marker- 
Solo Goya akvarelltollakkal festéshez, és  
minden további akvarelltechnikához,  
háromféle.
Ecsetméret: S / M / L 
Űrtartalom: kb. 10 ml
50 22 42 3 db/cs. ................................. 2.340,—

Filctoll, double watercolour -  
STAEDTLER

Vízzel festhető kétvégű filctoll, az egyik vége 
ecset a másik pedig tűfilc. Csodás akvarellhatá-
sokat lehet vele elérni a legtöbb akvarellpapíron. 
Ideális aprólékos rajzoláshoz és illusztrációkhoz. 
36 különböző szín műanyag tokban.
Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 160 mm 
Vonalvastagság: tűfilc kb. 0,5 – 0,8 mm 
Ecsethegy: kb 1 – 6 mm
50 23 10 36 db/cs. ............................... 8.960,—

Akvarell tömb

Kiváló minőség, nyers, pamuttartalmú, négyoldalt 
enyvezett. Ideális akvarellhez, handletteringhez, 
kalligráfiához, stb.
Vastagság: 200 g / m² 
Szín: fehér, durva felület
50 02 76 24 x 32 cm, 10 lap/tömb ....... 1.170,— 
50 02 77 30 x 40 cm, 10 lap/tömb ....... 1.580,—

FESTÉS & RAJZOLÁS AKVARELLFESTÉK444
Elkészítési példa
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Vásároljon  
kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu
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Elkészítési példa

FESTÉS & RAJZOLÁS 445HEGYEZŐK

HEGYEZŐK
Ceruzahegyező műanyag - STAEDTLER

Stabil egyszerű hegyező  
hárompontos késrögzí- 
téssel a jobb stabilitás  
érdekében, hosszabbí- 
tott hegyvezetés a jobb  
eredmény érdekében  
és extra nagy rés a letört  
hegy könnyebb eltávolítá- 
sához. Háromszínű,  
színválasztás nem lehetséges.  
H x Sz x M: 18 x 11 x 29 mm 
 max. 8,2 mm átmérőjű ceruzákhoz
50 18 27 per db ...................................... 210,—
50 18 28 100 db/cs. ........................... 16.560,—

Ceruzahegyező műanyag - JOVI
 
 
 

Stabil hegyező csavarozott késsel, extravas-
tag ceruzákhoz Ø 11 mm, ideális a színes 
háromszögű maxi JOVI ceruzákhoz (cikkszám 
500710) és Trigraph Jumbo - JOVI ceruzákhoz 
(cikkszám 500712). 
H x Sz x M: 25 x 17 x 29 mm, max. 11 mm-es  
 átmérőjű ceruzákhoz
50 06 91 per db ...................................... 230,—
50 06 92 25 db/cs. ............................... 3.470,—

Ceruzahegyező műanyag - LYRA

Stabil hegyező csavart késsel, extravastag 
ceruzákhoz. Speciálisan a Lyra Groove Triple 
1 színes ceruzákhoz (cikkszám: 501747 és 
501748) tervezve. Négyféle színben,  
színválasztás véletlenszerű. 
H x Sz x M: 30 x 23 x 35 mm,  
 ceruzákhoz 15 – 17 mm átmérőig
50 17 49 per db ...................................... 770,— 
 20 db-tól .................................. 700,—

Kétlyukú hegyező fém - STAEDTLER
 
 
 

 
Stabil hegyező három ponton rögzített késsel, 
hosszított ceruzavezetés a jobb eredmény 
érdekében és extra nagy rés a letört hegy  
könnyebb eltávolításához.  
H x Sz x M: 25 x 15 x 29 mm, 
 max. ceruzaátmérő: 8,2 mm-ig  
 (vékony), 10,2 mm (vastag) 
Csúcskónusz: 23° (vékony), 30° (vastag).
50 06 88 per db ...................................... 700,— 
 20 db-tól .................................. 630,—

Kétlyukú hegyező műanyag - STAEDTLER
 
 
 
 

 

Ceruzahegyező három ponton rögzített késsel, 
hosszított ceruzavezetés a jobb eredmény 
érdekében, extra nagy rés a letörött hegy 
könnyebb eltávolításához. Háromféle színben, 
színválasztás véletlenszerű.  
H x Sz x M: 25 x 15 x 29 mm,  
 max. ceruzavastagság: 8,2 mm  
 (vékony), 10,2 mm (vastag) átmérőig
50 06 89 per db ...................................... 290,— 
 50 db-tól .................................. 250,—

Kétlyukú tartályos hegyező -  
STAEDTLER
Kerek tartályos hegyező, fe- 
déllel, lyukzárral és oldalsó  
nyomógombbal a véletlen  
nyitás ellen. Hárompontos  
késrögzítéssel, hosszított  
ceruzavezetés a jobb he- 
gyezési eredmény érdeké- 
ben és extra nagy hely a  
lefaragott hegy könnyebb  
eltávolításához. Négyféle  
színben, színválasztás  
véletlenszerű. 
Méret: Ø kb. 4 cm 
Magasság: kb. 5,5 cm  
Ceruzavastagság: 8,2 mm-ig (vékony), 
 9 mm (vastag)
50 06 90 per db ...................................... 860,— 
 10 db-tól .................................. 810,—

Hegyező Sleeve - FABER CASTELL
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Praktikus hegyező két különböző nyílással 
grafit-, színes- és Jumbo ceruzáknak, ideális 
szögben hegyez a rajzoláshoz, színezéshez 
és íráshoz. Így optimálisan védi a ceruzabélt 
alkalmazási területtől függően. 
H x Sz x M: kb. 7 x 3,3 x 2 cm 
 max. 8,2 mm (vékony),  
 10,2 mm (vastag) átmérőjű ceruzákhoz.
50 16 19 per db ................................... 1.030,—

Tartályos hegyező Mouse

Mókás hegyező csavarozott késsel, réssel ellát-
va a letört hegy könnyebb eltávolításához. Négy 
színben, színválasztás véletlenszerű. 
Sz x M x M: 9 x 4,5 x 2,5 cm 
 max. ceruzaátmérő:  
 Ø 8 mm (vékony), 11 mm (vastag)
30 19 84 per db ...................................... 790,—

Hegyezőgép fém - EDU3

Precízen és tisztán, néhány forgató mozdulat- 
tal hegyez akár szögletes, akár kerek színes-  
és grafitceruzákat. A kicserélhető él kiváló  
eredményt garantál, állítható hegyformával  
és asztali rögzítővel.
Tartalom: 
● nagy forgácsdoboz 
● hegyhossz szabályozó 
● teleszkópos ceruzafogó 
● pillanatrögzítő max. 5,5 cm-es vastagságú  
 asztallaphoz (kétoldalú rögzítés)

H x Sz x M: 7,5 x 6,7 x 10 cm 
Ceruzavastagság: Ø 4 – 12 mm
50 22 92 per db ................................. 10.040,—
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Hegyezőgép, elektromos - HEUTINK

Ez az elektromos, fém szerkezetes, műanyag 
házas hegyezőgép hat- illetve háromszögű, 
jumbó vagy grafit- és színesceruzához is ideális. 
Állítható nyílással S / M / L méretű ceruzákhoz, 
extra nagy és könnyen eltávolítható forgácstar-
tály, négy tapadókoronggal. Integrált tápegység-
gel, termikus túlterhelés elleni védelemmel a túl-
melegedés elkerülése végett. A ceruzavezetőlap 
a ceruzák vastagságához alkalmazkodik, a gép 
automatikusan megáll, amikor a ceruza elég 
hegyes.
H x Sz x M: 19 x 12 x 17 cm 
 max. Ø 7 – 10 mm vastagságú  
 ceruzákhoz 
Motor: 230 V
50 23 13 per db ................................. 32.360,—

Asztali hegyezőgép fém -  
CARAN D´ACHE

Precíz asztali hegyezőgép nosztalgia külső- 
vel, robusztus fémkivitelezéssel, tökéletes 
működéssel. Szögletes vagy kerek színes- és 
grafitceruzák néhány tekeréssel precízen és 
tisztán hegyezhetőek, állítható hegycsiszolással. 
A forgó hegyezőhenger speciális acélból készült, 
mely extrém hosszú élettartamot és változatlan 
hegyminőséget garantál. Súly rögzítőszorító 
nélkül 912 g. 
Tartozékok:  
● nagy forgácstartály  
● állítható különböző hegyhosszakhoz  
● ceruzatartórúd teleszkópos behúzóval  
● rögzítőszorító 7,5 cm vastag asztallaphoz  
 (mind a 4 oldalra felhelyezhető)

H x Sz x M: 8 x 8 x 13 cm 
Ceruzákhoz: 4 – 9 mm átmérőig
50 17 58 per db ................................. 46.980,—

RADÍRGUMIK
Radírgumi piros / kék -  
EBERHARD FABER

 
 
 
 
 
 

 
Kaucsuk kombi radír grafit- és színes ceruzák- 
hoz, tisztán és maszatmentesen radíroz. 
H x Sz x M: kb. 57 x 20 x 8 mm
50 06 81 per db ...................................... 200,— 
 40 db-tól .................................. 160,—

Radírgumi - Ergoplast JOVI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puha ceruzákhoz alkalmas, mivel nagyon 
jól felveszi a grafitot. Kevéssé kopik. Minden 
papírszerű rajzfelületre. Ergonomikus forma, 
nem sérti meg a papír felületét. 
H x Sz x M: 50 x 23 x 18 mm
50 06 80 per db .......................................110,— 
50 15 84 30 db/cs. ............................... 2.200,—

Radírgumi lágy 130 - JOVI
 
 
 
 
 
  

Még soha nem volt ilyen könnyű radírozni. 
Minden ceruza radírozásához alkalmas, kiadós, 
kevés anyagkopás, puha, nem maszatol, 
nem károsítja a papír felületét, színválasztás 
véletlenszerű.
H x Sz x M: kb. 28 x 28 x 18 mm
50 06 79 per db ...................................... 100,— 
50 15 83 30 db / cs. .............................. 1.960,—

Radírgumi Grip 2001-FABER CASTELL

 

Kiváló minőségű háromszögű radírgumi grafit- 
és színes ceruzák tiszta és maszatolásmentes 
radírozásához. 
Vastagság: Ø kb. 15 mm 
Hossz: kb. 90 mm
50 17 39 per db ...................................... 650,—

Radírgumi - állati arcok

Kedves állatfejek, tisztán radíroz és nem masza-
tol, hatféle.
Méret: kb. 25 x 35 mm
30 17 90 6 db/cs. ................................. 1.190,—

Radírgumi - kutyák

Tisztán radíroz, nem maszatol, háromféle.
Méret: Ø kb. 40 mm 
Vastagság: kb. 7 mm
30 19 11 3 db/ cs. ................................... 630,—

Radírgumi - szörny

Tisztán radíroz és nem maszatol, ideális a 
7 mm-es átmérőjű ceruzákra, négyféle, 
motívumválasztás véletlenszerű.
Méret: Ø kb. 30 – 35 mm
30 19 12 per db ...................................... 360,— 
 20 db-tól .................................. 280,—

Radírgumi - Emoji

Tisztán radíroz és nem maszatol, ötféle, 
véletlenszerű motívumválasztás. 
Méret: Ø kb. 4 cm 
Vastagság: kb. 1,8 cm
30 18 29 per db ...................................... 490,—

FESTÉS & RAJZOLÁS HEGYEZŐK - RADÍRGUMIK446
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Nincs minimális rendelési 
összeg! Ingyenes szállítás 

27.000,– Ft felett!

ELŐNYÖS  

CSOMAG!

ELŐNYÖS  

CSOMAG!
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Malen_und_Zeichnen_HU.indd   446 16.07.2020   12:26:43



FESTÉS & RAJZOLÁS 447VONALZÓK & MŰSZAKI RAJZOK - ZSELÉS TOLLAK

Radírgumi - édesgyökér

Tisztán radíroz, nem kenődik. Négy színben, 
véletlenszerű színválasztás.
Hossz: kb. 33 cm 
Vastagság: Ø kb. 9 mm
30 19 83 per db ...................................... 430,—

Hegyező & radírgumi cirkusz

Vidám kombi-készlet gyerekeknek. Egy radír- 
gumi cirkuszi állatból és egy hegyező-dobogóból 
áll. Szeretetteljesen becsomagolva egy praktikus 
műanyag dobozba. Négyféle, szín- és motívum-
választás véletlenszerű. 
Radírgumi méret: kb. 36 x 30 x 13 mm 
Hegyezőméret: Ø kb. 38 x 15 mm 
Ceruza: max. Ø 8 mm átmérőig
30 15 19 per db ...................................... 520,—

VONALZÓK & MŰSZAKI RAJZ
Vonalzó - műanyag MAPED

Iskolai vonalzó  
átlátszó műanyagból.
 
 
 
 
 
 
 

Hossz: 15 cm
50 08 58 per db ...................................... 190,—
Hossz: 30 cm
50 08 59 per db ...................................... 340,—

Derékszögű vonalzó - kicsi
 
 
 
 

 
 
 

Kedvező árú derékszögű vonalzó kristálytiszta 
polisztirolból, jól olvasható skálázás, színes 
szögmérővel. Mindhárom él csiszolt. 
Átfogó: 16 cm
50 08 60 per db ...................................... 320,—

Derékszögű vonalzó - nagy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedvező árú derékszögű vonalzó kristálytiszta 
polisztirolból, jól olvasható skálázás, színes 
szögmérővel. Mindhárom él csiszolt, mellékelt, 
levehető fogantyúval. 
Átfogó: 25 cm
50 08 61 per db ...................................... 670,—

Pigment liner iskolai készlet

Tűfilc / tustoll íráshoz, rajzoláshoz és vázolás-
hoz. Az acél rostszállal, ideális vonalakhoz és 
sablonokhoz, egyenletes vonalak, kényelmes 
folyamatos írás, pigmentált fekete tinta, fény-  
és vízálló, a vonalszélesség színesen jelölve. 
Vonalvastagság: 0,1, 0,3, 0,5 és 0,7 mm 
Szín: fekete
50 19 53 4 db/cs. ................................. 2.450,—

Körző gyorsállítóval és illesztővel - 
ARISTO
 
 

 

Made in Germany.  
Kiváló minőségű körző.  
Szárak öntött fémből,  
2 csukló, gyorsan állít- 
ható a stabil mechani- 
kának köszönhetően,  
finom beállítás a közép- 
ső csavarnak köszönhe- 
tően, univerzális adapter  
a ceruzák felvételéhez,  
Ø 340 mm-es körökhöz,  
tartalék hegy dobozzal,  
praktikus dobozban.
 
50 00 93 per db ................................... 3.950,—

Körző Geo College by ARISTO

 

Ez a keskeny és  
kézbeillő körző minden  
tolltartóba belefér.  
Robosztus fémszár  
fogaskerekes nyitás,  
max. Ø 240 mm-es  
körökhöz, póthegy  
dobozban és hegye- 
zővel, praktikus  
tárolóban. 

50 18 30 per db ................................... 1.070,—

ZSELÉS TOLLAK
 
 
 
 
 
 

Zselés toll készlet - EDDING

Speciális tintás zselés toll, amellyel precízen és 
különösen könnyedén lehet írni világos és sötét 
papírra és kártyákra. Erősen fedő, csodás me-
tálos hatású. 3 különböző szín műanyag tokban 
(arany, ezüst, réz). 
Tollvastagság: Ø 15 mm 
Tollhossz: 145 mm 
Vonalvastagság: kb. 0,7 mm
50 20 76 3 db/cs. ................................. 1.280,—

Zselés toll készlet - Black Style 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Black Style zselés tollak a menükártyák, név-
kártyák vagy meghívók feliratozásánál nagyon 
közkedveltek. Egyszerű színes papíron előkelő 
hatásokat érhetünk el. Zselés tollak alkalma-
zásával minden írás felértékelődik. 20 toll szí- 
nesen válogatva (10 metálos + 10 csillogó). 

Vonalvastagság: 1 mm
50 04 92 20 db/cs. ............................... 2.380,—

3 + 1 INGYEN!

Elkészítési példa

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

Malen_und_Zeichnen_HU.indd   447 16.07.2020   12:26:30



1 — 2 mm

1,7 mm

1 mm

1 – 3 mm

FESTÉS & RAJZOLÁS FILCTOLLAK448
FILCTOLLAK

Brushpen készlet - EDDING

A puha, flexibilis ecsetheggyel legfinomabb rész-
letek, széles vonalak, de akár felületek is könnye- 
dén sikerülnek. Ideális handletteringhez, mert a 
rugalmas heggyel szabályozni lehet a nyomást. 
A tinta vízzel is oldható, így alkalmas az akvarell 
technikához is. Ennél a technikánál figyeljünk 
arra, hogy az akvarellpapír jó nedvszívó legyen. 
10 különböző szín műanyag tokban.
Tollvastagság: Ø 9 mm 
Tollhossz: 165 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 – 3 mm
50 21 83 10 db/cs. ............................... 4.640,—

Festő filctoll Twin-tip - STAEDTLER

Dupla filctoll két stabil heggyel és levegőző  
kupakkal. Brilliáns színek, a tinta a legtöbb  
textilből kimosható. 36 különböző szín  
kartondobozban.
Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 167 mm 
Vonalvastagság: kb. 0,50 – 0,8 és 3 mm
50 21 66 36 db/cs. ............................... 5.750,—

Filctoll Double-ended fibre -  
STAEDTLER

Kéthegyű filc vékony és széles vonalakhoz. 
Ideális rajzolni, festeni, illusztrálni, írni és  
színezni. 120 különböző szín műanyag tokban.
Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 167 mm 
Vonalvastagság: kb. 0,5 – 0,8 mm és 3 mm
50 23 12 120 db/cs. ........................... 17.600,—

Filctoll - EBERHARD FABER

A stabil hegyekkel ellátott, intenzív színű filc-
tollak festésre és rajzolásra ösztönöznek. Majd-
nem minden textíliából kimosható. 50 különböző 
szín kartondobozban. 
Tollvastagság: Ø 8 mm 
Tollhossz: 155 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 mm
50 20 67 50 db/cs. ............................... 3.240,—

Filctoll - BEROL

Kiváló minőség, erősség és hosszú élettar- 
tam jellemzi ezt a Berol márkás terméket.  
A strapabíró kerek hegyek a felületek festé- 
sére és írására alkalmasak. A vízben oldódó  
tintát szinte majdnem minden szövetből ki le- 
het mosni. A minőségi tintának köszönhetően,  
14 napig nem szárad ki, nem probléma, ha el- 
felejtjük egyszer a kupakot feltenni. Egy minden 
szempontból ideális és univerzális ceruza, ami 
speciálisan az óvodák és iskolák igényeiknek 
van kifejlesztve. 12 különböző szín dobozban.  
Ceruzavastagság: Ø 10 mm 
Ceruzahossz: 135 mm 
Vonalvastagság: kb. 1,7 mm
12 különböző  
szín dobozban.
50 20 57 42 db/cs. ............................. 12.960,—
12 különböző szín kartondobozban
50 20 58 288 db/cs. ........................... 71.960,—

Filctoll iskolai csomag -  PRIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A praktikus fogantyúval ellátott fedeles iskolai 
dobozban 144 színes ceruza van 4 db 3 fakkos 
tálcában. 12 különböző szín (sárga, narancssár-
ga, piros, rózsaszín, világoszöld, zöld, világos-
kék, kék, ibolyakék, barna, fekete és szürke). 
Ha a tollak elfogytak, akkor a doboz újratölthető, 
vagy akár különböző apróságok tárolásra is 
használhatjuk. Nem mérgező. Az üres doboz 
(cikkszám 200731) és fakkok (200732) külön  
is kaphatóak.
Tollvastagság: Ø 9 mm 
Tollhossz: kb. 150 mm 
Hegyvastagság: kb. 1 – 2 mm 
Doboz: kb. 25 x 17 x 13,5 cm
50 07 55 120 db/doboz ....................... 5.940,—

3 mm0,5 – 0,8 mm

3 mm0,5 – 0,8 mm
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7 x 24 órában elérhető!
www.winkleriskolaszer.hu

ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Malen_und_Zeichnen_HU.indd   448 16.07.2020   12:23:43



2 mm

1 mm

1 — 2 mm

FESTÉS & RAJZOLÁS 449FILCTOLLAK

Filctoll vékony - JOVI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biztonsági / szellőző kupakkal, nem mérgező 
tinta, nem érzékeny, ellenálló hegy, ergonomikus 
háromszögforma a tartórészen.  
Tollvastagság:  Ø 9 mm 
Tollhossz:  147 mm 
Vonalvastagság:  kb. 1 – 2 mm

24 különböző szín kartondobozban.
50 07 61 24 db/cs. ............................... 1.620,—
12 különböző szín előnyös csomagban.
50 19 88 96 db/cs. ............................... 6.440,—

Filctoll - FABER CASTELL

Ideális festeni és rajzolni papírra, kartonra,  
fára stb. Kimosható a legtöbb szövetből.  
24 különböző szín kartondobozban. 
Tollvastagság:  Ø 8 mm 
Tollhossz:   153 mm 
Vonalvastagság:  kb. 1 – 2 mm
50 17 42 24 db/cs. ............................... 1.240,—

Kifestőfilc Colorella twin - PELIKAN
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kétszínű kifestő, 10 stift = 20 szín, 2 vonalvas-
tagság: sötét színek kb. 1 mm előrajzoláshoz, a 
világos színek kb. 2 mm a kifestéshez, kimos-
ható a legtöbb textíliából, szellőztető kupakkal 
- ISO 11540
Tollvastagság:  Ø 9,5 mm 
Tollhossz:  170 mm 
Vonalvastagság:  kb. 1 és 2 mm
50 07 62 10 db/cs. ............................... 2.200,—

Filctoll dupla - FABER CASTELL

Vízbázisú dupla filctoll, ideális rajzolni és festeni 
papírra, kartonra, fára, stb. Kimosható a legtöbb 
szövetből. 20 különböző szín műanyag tokban.
Tollvastagság:  Ø 8 mm 
Tollhossz:  153 mm 
Vonalvastagság:  kb. 1 és 2 mm
50 23 04 20 db/cs. ............................... 2.520,—

Filctoll Superstars Duo - JOLLY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A kéthegyű szupersztár. Ez a filctoll nem csak 
ragyogó színeket nyújt, hanem két hegye is van. 
A vékony hegy optimális a kontúrokhoz, a vastag 
a nagyobb felületek kiszínezéséhez alkalmas, 
kimosható. 12 különböző szín (sárga, narancs-
sárga, piros, pink, rózsaszín, lila, világoskék, 
sötétkék, világoszöld, sötétzöld, barna, fekete) 
kartondobozban.  
Tollvastagság:  Ø 9,5 mm 
Tollhossz:    170 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 és 2 mm
Iskolakezdési akció -  
Érvényes 2020. szeptember 30.-ig és  
2021. június 01.-től
50 07 60 12 db/cs. ............................... 2.520,—
Ár 2020. október 1.-től
50 07 60 12 db/cs. ............................... 3.240,— 
 3 cs.-tól ................................. 3.040,—

Filctoll Jumbo - PRIMO
 

Vízben oldódó, intenzív színek, életteli és fénylő 
képekhez. A speciális heggyel vékony vonalak 
húzhatóak és a kúp alakú véggel pedig a nagy 
felületek gyorsan kiszínezhetőek. Mindegyik 
papírfajtához alkalmas és a legtöbb textíliából 
kimosható. 12 különböző szín előnyös csomag-
ban.
Tollvastagság:  kb. 15 mm 
Tollhossz:  kb. 135 mm 
Vonalvastagság:  kb. 1 – 3 mm
50 16 11 60 db/doboz ......................... 5.720,—

Jumbo filctoll Class Pack  
Noris Club - STAEDTLER

Ideális kis gyermekkezekbe, stabil, nyomásálló 
heggyel és levegőző kupakkal. Tinta vízbázisú 
élelmiszerfestékanyagokkal, a legtöbb textilből 
kimosható. Szórakoztató festés tiszta vonalakh-
oz és nagy felületek színezésére. 12 különböző 
szín (sárga, narancssárga, piros, pink, világos-
zöld, zöld, világoskék, kék, lila, barna, fekete, 
szürke) kartondobozban. 
Tollvastagság:  Ø 15 mm 
Tollhossz:  125 mm 
Vonalvastagság:  kb. 1 – 3 mm
50 19 62 144 db/cs. ........................... 21.420,—
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Akár 6 % mennyiségkedvezmény is! 
Ingyenes szállítás 27.000,– Ft felett!
  27.000,– Ft  felett  ingyenes szállítás
  54.000,– Ft  felett  – 2 %
 108.000,– Ft  felett  – 4 %
 216.000,– Ft  felett  – 6 %
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FESTÉS & RAJZOLÁS FILCTOLLAK450
Filctoll fényes - EDDING

Festeni és írni metál hatással, ideális sötét 
papírhoz vagy kartonhoz, sőt még sima felületű 
papírfajtákra is jó, vízbázisú. 6 különböző szín 
fémdobozban (arany, piros, türkiz, kék, lila, 
ezüst). 
Tollvastagság: Ø 9 mm 
Tollhossz: 165 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 – 3 mm
50 20 72 6 db/cs. ................................. 3.560,—

Filc készlet Duo Noris Club- STAEDTLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dupla kifestőfilc brilliáns színekben, szellőző 
kupakkal. Szórakoztató módon festhetünk tiszta 
vonalakat és színes felületeket, stabil, benyom-
hatatlan heggyel, a tinta a legtöbb textíliából 
kimosható. 10 különböző szín műanyag tokban. 
Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 170 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 és 3 mm
50 07 66 10 db/cs. ............................... 1.040,—

Filctoll - JOVI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Vastag, nem érzékeny hegy, erős színek, el-
lenálló,  légáteresztő kupak, gond nélkül lemos-
ható a bőrröl és a legtöbb anyagból kimosható. 
Tollvastagság: Ø 13 mm 
Tollhossz: 130 mm 
Vonalvastagság: kb. 2 – 3 mm

12 különböző szín kartondobozban.
50 07 57 12 db/cs. ............................... 1.330,—
12 különböző szín kartondobozban előnyös 
csomagban
50 07 58 48 db/doboz ......................... 5.380,—

Filctoll Booster XL készlet - JOLLY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Booster XL az ideális  
filctoll az óvodába, terápiás 
intézményekbe, otthonokba, stb.
● utántölthető  
● kimosható 
● robusztus, vastag, cserélhető hegy  
 (nem süllyeszthető a nyélbe) 
● nem bolyhosodik 
● intenzíven fénylő, telt színek 
● hegy és kupak vásárolható hozzá 

Tartalom:  
● 84 filctoll Booster XL 14 különböző színben  
 (sárga, narancs, piros, bőrszín, rózsaszín,  
 pink, lila, világoszöld, sötétzöld, világoskék,  
 sötétkék, türkiz, barna, fekete) 
● Bubblepool (4-es víz- és tintaállomás) 
● tartalék hegy 
● 10 sötétzöld tartalék kupak

Tollvastagság: Ø 12 mm 
Tollhossz: 140 mm 
Vonalvastagság: kb. 1,2 – 4 mm
50 07 15 per készlet .......................... 15.800,—

Tartalék hegy Booster XL - JOLLY
 
 
 
 

Csak egyszerűen húzzuk ki egy kis fogóval az 
elhasznált hegyet, nyomjuk bele erősen az új 
hegyet és töltsük meg tintával.
50 07 16 50 db/cs. ............................... 1.800,—

Tartalék kupak Booster XL - JOLLY
 
 
 
 
 

Szín: sötétzöld
50 07 17 24 db/cs. ............................... 1.080,—

Tinta Booster Bubble - JOLLY
 
 
 
 
 

 

 
Ezt az univerzális tintát sokféleképpen  
használhatjuk. Ecset, pipetta, szita, szóró- 
palack, só, stb. segítségével egyedi alkotá- 
sok keletkeznek különösen az erősen nedv- 
szívó felületeken mint pl. flitterpapír vagy  
effektuspapír (cikkszám 402146), mivel a  
festék gyönyörűen egymásba folyik. A tintát  
még tetszés szerint vízzel is higíthatjuk, így  
a fán világosabb színeket és áttetsző hatáso- 
kat kapunk. Ezen kívül a kimosható tintát víz- 
festékként is használhatjuk. Ideális a Booster  
XL filctollak utántöltéséhez. Állítsuk a tollat  
néhány órára (a legjobb ha éjszakára) a tin- 
tába, a festéket a hegy magába szívja.  
100 ml (1 üveg) elegendő kb. 40 utántöltéshez.
Made in Austria. 

 

 
Színek + számok:  
hússzín-07, világossárga-10, narancssárga-20, 
cseresznyepiros-35, rózsaszín-40,  
világoszöld-51, sötétzöld-59, világoskék-61, 
türkiz-63, sötétkék-69, ibolyakék-70,  
ciklámen-76, középbarna-85, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 87 .. 100 ml/üveg ...................... 2.520,—

2 — 3 mm

SZÍNES LÁMPÁSOK

Lámpásfedél és talp / 
sajtosdoboz - Ø 15,3 cm
(Cikkszám 400788, 400789) lásd 400. oldal

Lámpáspapír - effektus papír
(Cikkszám 402146) lásd 400. oldal

Tinta Booster Bubble - JOLLY
(Cikkszám 501387.. kül. színekben) lásd fent

Pipetta - műanyag
(Cikkszám 500889) lásd 479. oldal

Szórópalack
(Cikkszám 502234) lásd 465 oldal

ALAPANYAG
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Akár 6% mennyiségkedvezmény is! 
 27.000,– Ft felett ingyenes szállítás
 54.000,– Ft felett – 2 %
 108.000,– Ft felett – 4 %
 216.000,– Ft felett – 6 %
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FESTÉS & RAJZOLÁS 451FILCTOLLAK - VÍZFESTÉKEK

Filctoll csillám - EBERHARD FABER

Speciális, vízbázisú csillámos tintával, majdnem 
minden textíliából kimosható. 8 különböző szín 
kartondobozban (sárga, arany, piros, pink, kék, 
zöld, ibolyakék, fekete).
Tollvastagság: Ø 9 mm 
Tollhossz: 155 mm 
Vonalvastagság: kb. 3 mm
50 23 82 8 db/cs. ................................. 2.230,—

Filc- / ablakfesték decor - GIOTTO

 

 

Fényálló szín magas fedőerővel, vízbázisú.  
Az egyes színekre újabb réteg vihető fel és  
fedik a sötét és festett felületet is. Filctollként  
vagy ablakfestéshez ajánlott. Tartós pórusos  
felületeken mint karton, fa, papír, műanyag, kő, 
agyag vagy fém. NEM tartós üvegen, ablakon, 
tükrön - ezekről egyszerűen nedves ronggyal 
letörölhető. Problémamentesen lemosható a 
kézről, textíliákon viszont pecsétet hagyhat. 
12 szín (fehér, sárga, narancssárga, piros, 
rózsaszín, világoszöld, sötétzöld, világoskék, 
sötétkék, ibolyakék, barna, fekete) kartontokban. 
Tollvastagság: Ø 12 mm 
Tollhossz: 150 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 – 4 mm
50 17 52 12 db/cs. ............................... 5.020,—

Filctollak Jumbo - GIOTTO be-bè

 
Erős, élénk és veszélytelen színek, amit kifeje-
zetten a legkisebb művészeknek fejlesztettek 
ki. Bőrgyógyászatilag tesztelt, a kezekről és a 
textilből könnyen lemosható. A tollaknak nagyon 
erős, nyomásbiztos hegyük van, nem tartalmaz 
levehető részeket és lenyelésbiztos biztonsági 
kupakkal van ellátva. Ideális kisgyerekeknek 2 
éves kortól. 12 különböző szín kartondobozban. 
Tollvastagság: Ø 13 mm 
Tollhossz: 145 mm 
Vonalvastagság: kb. 2 – 4 mm
50 17 57 36 db/cs. ............................... 7.880,—

VÍZFESTÉKEK
Vízfesték - MALI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vízfestékdoboz 8 különböző színű, kiváló 
minőségű, fényhű és intenzív színű tempera-
festékkel. Különösen kiadós és jól fed, ideális 
óvodákba és iskolákba. Bevált minőség az Eber-
hard Fabertől. Utántölthető 44 mm-es átmérőjű 
MALI-festéktablettákkal. Műanyag doboz átlátszó 
fedéllel és ecsettartóval. 
Tartalom:  
● 8 festéktabletta Ø 44 mm (fehér, sárga, fekete,  
 kék, almazöld, barna, narancssárga, piros) 
● 1 ecset.
50 00 87 per db ................................... 4.640,—

Vízfesték szivárvány készlet - ARISTO

Made in Germany. Innovatív vízfesték 8 inten- 
zív, sűrű és kopásálló festéktablettával szívár- 
ványszínekben. Szivárványhatáshoz 4 festék- 
tablettát az erre szolgáló mélyedésbe helye- 
zünk, egy festőszivaccsal a festékeken végig- 
simítunk és egész egyszerűen a papírra fel- 
visszük. Ideális szórakoztató festés kis művé- 
szeknek óvodában és iskolában, figyelemkeltő, 
színpompás eredményekkel. Prémium minőség 
magasan pigmentált alapanyagból, kötőanyag 
burgonyakeményítő alapon, toxikológiailag be-
vizsgált. EN 71-3 tanúsítvánnyal. Utántölthető a 
44 mm-es átmérőjű festéktablettával.  Műanyag 
doboz átlátszó fedéllel és ecsettartóval. 
Tartalom:  
● 8 festéktabletta Ø 44 mm (sárga,  
 narancssárga, piros, pink, ibolyakék, kék,  
 sötétzöld és almazöld) 
● 2 festőszivacs
50 17 36 per db ................................... 4.540,—

Műanyagtálacska (tartalom nélkül) Mali - 
EBERHARD FABER
 
 

Ismerős probléma: „Nincs pirosam, kellene 
kék, a festék olyan messze van…“. Ezekkel a 
műanyag csészékkel minden probléma meg van 
oldva. A tálacskákat egyszerűen az asztal köze-
pére tehetjük, több tálacskát csatlakoztathatunk 
a rendszernek köszönhetően. Utántölthető  
Ø 44 mm-es festéktablettákkal.
50 00 88 per db ...................................... 360,— 
 10 db-tól .................................. 310,—

Al
ka

lm
az

ás
i p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

Made 
in
Germany

2 — 4 mm

Elkészítési példa

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

Malen_und_Zeichnen_HU.indd   451 16.07.2020   12:26:23



FESTÉS & RAJZOLÁS VÍZFESTÉK452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Festéktabletta / Temperatömb
Made in Germany. Kiváló minőségű, nem fakuló, 
intenzív színű vízfesték tabletta formában, 
különösen kiadós és jól fedő. Ideális óvodába és 
iskolába, törésálló. Kiválóan alkalmas a vízfes-
tékes dobozba (cikkszám 501736, 500087) vagy 
műanyag tálacskába (cikkszám 500088).  
Prémium minőség, magas pigmenttartalmú 
anyag, burgonyakeményítő alapú kötőanyag,  
toxikólógiailag bevizsgált. EN 71-3 tanúsítvánnyal.
Méret: Ø 44 mm 
Vastagság: 13 mm

Kevert csomag alap színek - ARISTO

Tartalom:  
● 10 tabletta a köv. színekben: fehér, sárga,  
 narancssárga, cinóberpiros, kárminpiros,  
 ibolyakék, ultramarinkék, sárgászöld, barna,  
 fekete
50 18 35 10 db/cs. ............................... 2.880,—

Kevert csomag fényes - ARISTO

Tartalom:  
● 2 tabletta ezüst és arany színben
50 19 00 2 db/cs. ................................. 1.800,—

Vízfesték - PRIMO
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praktikus műanyag doboz átlátszó fedéllel és 
ecsettel, a tégely 30 mm-es átmérőjű, keverési 
lehetőség a fedélben, magas pigmenttartalom, 
ragyogó élénk színek, magas fényállóság.  
12 korongos doboz.
50 00 86 per db ...................................... 720,—

Vízfesték  - PRIMO
 

Ragyogó, élénk színek, magas pigmenttartalom 
és fényálló. Fémfedéllel és cserélhető korongok-
kal (Ø 32 mm).  
 
  
 
 
 
 

 

12 különböző szín,  
1 tubus fedőfehér 7,5 ml és 1 ecset.
50 07 92 per db ................................... 1.060,—
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
24 különböző szín,  
1 tubus fedőfehér 7,5 ml és 1 ecset.
50 07 94 per db ................................... 1.480,—

Vízfesték - PELIKAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fémdoboz - első helyen az iskolában, erős fe- 
dőképesség, jól tapad, nem fakuló pigmentek, 
cserélhető festékkorongok. Az Önorm A2140 
szabványnak megfelelő, tanárok által ajánlott. 
12 különböző szín és 1 tubus fehér fedőfesték 
7,5 ml.
50 07 95 per db ................................... 2.400,—

Vízfesték Supertabs - JOLLY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fémdoboz - különösen sok festékpigment 
biztosít egy élénk, telített és jól fedő festéket . 
Megfelel az Önorm A2140-nek, tanárok ajánlják, 
cserélhető korongok, 12 különböző szín, 1 tubus 
fedőfehér 7,5 ml, 2 ecset és 1 keverőtáblázat.
 
Iskolakezdési akció -  
Érvényes 2020. szeptember 30.-ig és  
2021. június 01.-től
50 07 97 per db ................................... 2.160,—
Ár 2020. október 1.-től
50 07 97 per db ................................... 2.880,— 
 3 db-tól ................................. 2.680,—
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VICCES ÁLLATOK

ALAPANYAG
Bio papírpohár / pohár 
(Cikkszám 401974) lásd 424. oldal

Vattagolyó Ø 30 mm 
(Cikkszám 300168) lásd 330. oldal

Vízfesték szivárvány készlet - ARISTO
(Cikkszám 501736) lásd 451. oldal

Papírtrombita / anyósnyelv 
(Cikkszám 301825) lásd 301. oldal

Rezgő szemek Ø 17 mm 
(Cikkszám 300535) lásd 315. oldal

Zseníliadrót
(Cikkszám 301129.. kül. színekben) lásd 310. oldal

Olló, ceruza, ecset

Ilyen egyszerű:
Barkácstipp-leírás webáruházunkban: 
Barkácstipp / tavasz: Vicces állatok
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FESTÉS & RAJZOLÁS 453VÍZFESTÉK

Vízfesték Aquarell - JAXON

Élénk színű ás kimondottan brilliáns művészi  
akvarellfesték. Finom, átlátszó és félig fedő fes- 
ték, közepes korongok, 12 kiválasztott színár- 
nyalatban. A kitűnő pigmentálás gyönyörű, tiszta 
és intenzív ragyogású, nem fakuló színeket ga-
rantál. Az egyes színek tökéletesen keverhető- 
ek egymással, így sokféle árnyalat létrehozha- 
tó. A praktikus fémdobozban levő kinyitható 
keverő palettának és egy tartógyűrűnek az  
alján köszönhetően könnyen használható  
kültéren vagy utazáskor. 
50 23 98 per db ................................... 6.200,—

Vízfesték - Gouache Studio  
CARAN D‘ACHE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fémdoboz - Vízfesték természetes kötő- 
anyaggal, bársonyos Gouache, amely nem  
repedezik. Monopigmentált festékből áll,  
a piros például csak piros pigmenteket tar- 
talmaz, ezáltal a teljes színskálával dolgoz- 
hatunk. Művészek, illusztrátorok, grafikusok  
és rajztanárok ajánlják gyerekeknek. Élénk  
és nem fakuló színek, takarékos használat.  
A nedves eljárással, levegőn száradás után 
készült festék garantálja a termék egyedi ru- 
galmasságát és oldhatóságát. Fedő és átlát- 
szó alkalmazás, korlátlan színkeverés,  
akár akvarell hatások is elérhetőek.
Tartalom: 
● cserélhető  korongok 
● 14 különböző szín 
● 1 tubus fedőfehér 10 ml 
● 1 ecset
50 07 96 per db ................................... 9.680,—

Akvarell festék - FABER CASTELL

A magasan pigmentált akvarellfesték szinte 
minden ismert akvarelltechnikánál alkalmaz- 
ható. A brilliáns és fénylő festék egészen kü- 
lönös hatásokat eredményez, teljes mérték- 
ben vízzel festhető és a világos és sötét szí- 
nek perfekt keverését garantálja. A kiváló mi- 
nőségű víztartályos ecset, a levehető keverő- 
paletta és a hátoldalán található fogógyűrű  
a festést a szabadban és utazás közben meg- 
könnyíti. A kiváló minőségű fémes- és neon- 
színű festék egyszerűen minden kezdőt és 
hobbyművészt lenyűgöz.
Tartalom: 
● 48 különböző szín 
● 1 víztartályos ecset 
● levehető paletta
50 23 78 per db ................................. 17.640,—

Fedőfehér - EBERHARD FABER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiváló fedőfehér, extra kiadós, prémium minőség 
iskolába és hobby használatra. Jól fedő fehér 
árnyalat, szagtalan, könnyen keverhető, nagyon 
könnyen festhető ecsettel, jól tapad számos felü-
letre. Az ecset vízzel kimosható. 

50 08 17 300 ml/üveg .......................... 1.980,— 
50 08 18 1.000 ml/üveg ....................... 5.900,—

Szita - vékonyhálós
 

Rozsdamentes drót merev keretben. A gyártás 
következményeként a széleken összeragadt 
szemek előfordulhatnak, de ez a szita rendel-
tetését nem befolyásolja.  Már óvodákban is 
alkalmazható. Használjunk sűrű festéket!
Szemtávolság: 1 mm 
Felület: 8 x 14 cm
50 00 53 per db ................................... 1.510,—

Elkészítési példa
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VIASZKRÉTÁK ÉS OLAJKRÉTÁK
Zsírkréta szivárvány - ARISTO

A gyerekek szeretik a színes szivárványokat  
és szívesen szépítik vele a képeiket. Ezért  
ezek az innovatív és kiváló minőségű viasz- 
tömbök a menők minden szivárványrajzolás- 
hoz. 6 színréteget olvasztottak össze egymás- 
sal és így pillanatok alatt csodás hatásokat  
varázsolhatunk. Egyetlen mozdulattal egy  
kb. 2,7 cm széles szivárvány készíthető és  
a színezési móka garantált. Különösen ki- 
adós, jó fedőerővel. Ideális óvodába és  
iskolába, törésbiztos. Made in Europe. 
Méret: kb. 27 x 8 mm 
Hossz: kb. 62 mm
50 19 01 25 db/cs. ............................... 3.230,—

Zsírkréta - Neocolor I CARAN D´ACHE

 
 

Vízálló zsírpasztell kiváló minőségben,  
magas pigmentkoncentrációval a ragyogó  
és jól fedő színekhez. Művészek, illusztrátorok, 
grafikusok és rajztanárok ajánlják gyerekek- 
nek. A homogén színek egyenletes, bárso- 
nyos színfelvitelt tesznek lehetővé, a színek  
egymásra rétegezhetőek. Nem maszatolódik,  
kiemelkedően törésálló, takarékos használat  
a különlegesen jó fedésnek köszönhetően,  
fényálló. Papírhoz, kartonhoz, üveghez,  
bőrhöz, szövethez, fához, stb. Különösen  
alkalmas az encaustic-festéshez (hőtechnika).  
Tíz szín fémdobozban.
Vastagság: Ø 9 mm 
Hossz: 105 mm
50 07 52 10 db/cs. ............................... 5.220,—

Zsírkréta - háromszögű Junior - PRIMO

Ideális az egyszerű frottázs-technikához, a lapos 
felével dörzsöljük át egy rajzlapra az alája „rej-
tett“ tárgyat, hogy átmásoljuk a struktúráját. Így 
egymásra festhetünk egymás után különböző 
színekkel és különböző alátétekkel. Végül 
húzzuk át a kontúrokat erőteljesebb vonalakkal. 
A struktúrált papírok, különböző színek és réte-
gezések kombinációja számos mágikus hatást 
eredményez. Kiválóan alkalmas az Encaustic 
festészethez. 
Méret: kb. 5 x 5 x 5 cm
12 különböző szín műanyag tokban, arany és 
ezüst színnel együtt. 
50 16 12 12 db/cs. ............................... 2.520,—
10 különböző szín műanyag dobozban.
50 07 34 30 db/cs. ............................... 7.180,—

FESTÉS & RAJZOLÁS ZSÍRKRÉTA ÉS OLAJKRÉTA454
Airbrush Fun készlet - JOLLY

Indul az airbrush móka! A JOLLY Airbrush készlettel a szóróképek szinte saját maguktól készülnek! 
A 12 élénk színnel tarka effektusokat készíthetünk meghívókra, üdvözlőkártyákra, rajzokra vagy 
plakátokra. Válasszuk ki a kívánt színű festéket, helyezzük a pisztolyba, majd tartsuk nyomva a 
gombot - az Airbrush-festékszóró tartó a festéket egyenletesen a papírra fújja. A tartó egyszerűen 
USB-vel feltölthető. A mellékelt sablonokat kiválóan használhatjuk mintaként, ezek természetesen 
színes ceruzával is kifesthetőek. 
A JOLLY Airbrush készlet a következő technikához alkalmazható:
● festékszórás papírra kedv szerint 
● festés sablonokkal 
● festékszórás és festés kombinálása különleges effektusokhoz 
● különböző színek és több réteg átmenetének készítéséhez
Utántöltő patron (cikkszám 502353) bármikor utánrendelhető, ha a festék elfogyna.
Tartalom: 
● 1 Airbrush pisztoly (hossz: 17 cm) 
● 12 Airbrush Colours / patron 
● 7 műanyag sablon 
● 1 USB kábel
50 23 52 per cs. ......................................................................................................................8.960,—

Airbrush utántöltő patron - JOLLY

Utántöltő patron élénk színekben az Airbrush Fun készlethez.  
12 különböző szín műanyag tokban. 

50 23 53 12 db/cs. ..................................................................................................................2.520,—

MADE IN 
EUROPE
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VIDEO
Pontos utasításokat 
webáruházunkban 

www.winkleriskolaszer.hu
a terméknél talál:

Zsírkréták - háromszögű Junior - PRIMO
cikkszám 501612 és 500734 rendelhető

Zsírkréták 
így működik
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FESTÉS & RAJZOLÁS 455ZSÍRKRÉTA ÉS OLAJKRÉTA

Zsírkrétatojás Chubbi - ARISTO

Kiváló minőségű, kézzel készített zsírkréta 
„pufók“ tojás formában, speciálisan alkalmas  
a kreativitás korai fejlesztéséhez az ovis cso- 
portokban. A speciális formája és a tökéletes 
mérete támogatja a legkisebbeket is a mancs- 
fogás szükséges finommotorika elsajátításánál.  
A biztosan fogható tojás az akár enyhe nyo- 
mással elérhető kivételesen jó fedőképesség- 
gel rendelkezik, így a kreatív sikerélmény ga- 
rantált. 8 különböző színben (sárga, narancs- 
sárga, piros, zöld, ibolyakék, kék, barna, fekete).
● különösen kiadós és magas fedőképesség 
● törésmentes biztonság „Made in Europe“ 
● ideális óvodába és a kreativitás korai 
 fejlesztéséhez otthon

Méret: kb. 50 x 55 mm
50 23 77 8 db/cs. ................................. 5.380,—

Zsírkréta egerek - PELIKAN

„Állati könnyű festeni tanulni!“ Viaszkréta ötletes 
egérformában. Szórakoztató színezés és játék  
kis gyermekkéznek. Ergonomikusan formált, 
nem fog. 6 különböző szín dobozban. 
Vastagság: Ø kb. 4 – 28 mm 
Hossz: kb. 65 mm
50 00 74 6 db/cs. ................................. 2.200,—

Zsírkréta - JOVI
 
 
 
 
 
 
 
  

Nem zsíros, szagmentes zsírkréta, élénk, 
erőteljes színekben. Nem fog, az ergonomikus 
dizájnnak köszönhetően kiválóan igazodnak a 
gyermek kezéhez. Puhább, simább színfelvitel, 
nagy fedőerő, ideális a Sgraffioto technikához 
(kaparótechnika), DE és CEE pecséttel. Alkal-
mas minden nem selymes papírhoz, karton- 
hoz, fához és más érdes felületre.  
12 különböző szín előnyös csomagban, 
hegyezővel.
Vastagság: Ø 12 mm 
Hosszúság: 75 mm
50 07 25 60 db/cs. ............................... 3.460,—

Zsírkréták Triwax - előnyös csomag JOVI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nem zsíros, szagmentes zsírkréta, élénk, 
erőteljes színekben. Nem fog, az ergonomi- 
kus dizájnnak köszönhetően kiválóan igazod- 
nak a gyermek kezéhez. Puha, simább szí- 
nezés, nagy fedőerő, ideális a Sgraffioto tech- 
nikához (kaparótechnika), DE és CEE pecsét- 
tel. Alkalmas minden nem selymes papírhoz, 
kartonhoz, fához és más érdes felületre.  
12 különböző szín kartondobozban. 
Vastagság: Ø 11 mm 
Hossz: 82 mm
50 07 29 300 db/cs. ........................... 16.700,—

Zsírkréta Cera Maxi - GIOTTO

Élénk, puha, jól fedő festékek papírszalaggal. 
Különösen jól lehet velük dolgozni. Nagyon jól 
alkalmazható az ismert és közkedvelt olvasztó-
technikával, ehhez ragasszuk fel a zsírkrétát és 
egy hajszárítóval olvasszuk meg.
Vastagság: Ø 12 mm 
Hossz: 100 mm

12 különböző szín kartondobozban. 
50 17 54 12 db/cs. ............................... 1.280,—
12 különböző szín műanyag dobozban.
50 21 85 60 db/cs. ............................... 5.900,—
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Elkészítési példa

VIASZKRÉTAKÉP

ALAPANYAG
Zsírkréta Cera Maxi - GIOTTO
(Cikkszám 501754, 502185) lásd fent vagy

Zsírkréta - előnyös csomag
(Cikkszám 502375) lásd 456. oldal

Különböző méretű feszített vásznak
lásd 480. oldal

Alacsony hőmérsekletű  
ragasztópisztoly és -patronok
lásd 351. oldal

Hajszárító, barkácskés / szike

Ilyen egyszerű:
Mintának egy szívet papírból kivágunk és a 
hátoldalán egy ragasztószalaggal rögzítjük. 
A zsírkrétát egy késsel három részre osztjuk 
és ezeket egy ragasztópisztollyal a szív köré 
ragasztjuk. Egy hajszárítóval a zsírkrétát fel-
melegítjük és hagyjuk, hogy kifelé fussanak. 
A papírszívet levesszük.
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FESTÉS & RAJZOLÁS ZSÍRKRÉTA ÉS OLAJKRÉTA456
Zsírkréta - előnyös csomag

Papírszalaggal, ideális a már ismert és köz-
kedvelt olvasztó technikához. Ragasszuk fel a 
zsírkrétát és egy hajszárítóval olvasszuk meg. 
14 különböző szín műanyag vödörben.
Vastagság: Ø 8 mm 
Hossz: kb. 85 mm
50 23 75 100 db/cs. ............................. 1.730,—

Zsírkréta - előnyös csomag PRIMO

 
 

12 különböző szín műanyag dobozban.  
Papírburkolattal.
Vastagság: Ø 10,5 mm 
Hossz: kb. 100 mm
50 23 16 36 db/cs. ............................... 1.600,—

Viaszkréta Superwaxies - JOLLY

A különösen magas fedőképességének és a 
ragyogó színének köszönhetően csodás hatások 
varázsolhatóak. A műanyag tok elősegíti a biztos 
fogást. Vízálló. 10 különböző szín fémdobozban 
kaparóval.  
Vastagság: Ø 8 mm 
Hossz: 95 mm
Iskolakezdési akció - érvényes 2020. szeptem-
ber 30.-ig és 2021. június 01.-től
50 07 54 10 db/cs. ............................... 2.520,—
Ár 2020. október 1.-től
50 07 54 10 db/cs. ............................... 3.240,— 
 3 cs.-tól ................................. 3.040,—

Zsírkréta Jumbo - FABER CASTELL

Ideális gyerekkézbe 3 éves kortól, az ergono- 
mikus háromszögformának köszönhetően kez- 
detektől fogva támogatja a gyerekeket, hogy  
ne fáradjon el a kezük festés közben. Alkalmas  
Sgraffito és Frottage technikákhoz. Puha, inten-
zív festék, bőrszínt és 6 neonszínt is tartalmaz, 
vízálló és papírral bevonva. 24 különböző szín 
műanyag tokban.
Vastagság: Ø 13 mm 
Hossz: 84 mm
50 23 83 24 db/cs. ............................... 4.320,—

Zsírkréta - EBERHARD FABER

Ideális gyerekeknek 3 éves kortól,  
ergonomikus háromszögű forma, már a kezdetektől fogva támogatja a gyerekeket.  
Puha, intenzív festék az igazi méhviasznak köszönhetően, vízálló és papírral körbetekert. 
Vastagság: Ø 13 mm 
Hossz: 84 mm

12 különböző szín kartondobozban.
50 07 37 12 db/cs. ..................................................................................................................2.520,—
24 különböző szín fadobozban.
50 17 43 100 db/cs. ..............................................................................................................18.900,—

Zsírkréta Supersoft - PRIMO

Iskolai doboz fedéllel és kézbeillő markolattal, 144 supersoft krétával megtöltve egyenként  
4 elválasztó fiókkal 3 – 3 részleggel. 
12 színben (fehér, sárga, narancssárga, rózsaszín, piros, borvörös, világoszöld, sötétzöld,  
világoskék, sötétkék, barna és fekete). Nagyon puha kréta, ergonómikus háromszög forma, 
krémszerű színfelvitel kiváló pigmentálás, különösen jól fed, vízálló. 
Vastagság: Ø 12 mm 
Hossz: 85 mm
50 18 29 144 db/cs. .............................................................................................................. 13.460,—

HOT STONE

ALAPANYAG /  V IDEÓ
Zsírkréta - elelőnyös csomag
(Cikkszám 502375) lásd balra

Pasztell zsírkréta - JAXON
(Cikkszám 502192, 502399) lásd 457. oldal
Kövek, sütőpapír

A videót megtalálja webáruházunkban 
a Barkácstipp menüpont alatt:  
Festés / Videó Hot stone

Ilyen egyszerű:
Melegítsük a követ a sütőben 15 percig  
200 °C-on fel. Egy edényfogó kendővel a  
forró követ vegyük ki és helyezzük a mun- 
kafelületre és az olaj pasztellkrétát nyom-
juk közvetlenül a forró kőre, amíg a festék 
a felületen nem folyik szét. A JAXON olaj 
pasztellkréta a legalkalmasabb! 
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FESTÉS & RAJZOLÁS 457ZSÍRKRÉTA ÉS OLAJKRÉTA- ENCAUSTIC

Pasztell zsírkréta - JAXON

A Jaxon olajpasztellkréták a kiváló minősé- 
güknek és élénk színüknek köszönhetően  
évek óta beváltak. Különösen a művészeti  
nevelésben közkedveltek az olajpasztellek.  
Nem fakulnak, egészségre nem károsak, 
könnyen keverhetőek és sokoldalúak.
Vastagság: Ø 9 mm 
Hossz: 105 mm

12 különböző szín  
kartondobozban.
50 21 92 12 db/cs. ............................... 2.160,—
24 különböző szín  
kartondobozban.
50 23 99 24 db/cs. ............................... 4.180,—

Pasztell zsírkréta - EBERHARD FABER
 

Nagyon intenzív színek a koncentrált pigmen-
tálásnak köszönhetően, így a kréták minden 
klasszikus használattal (pl.: Sgraffito, Frottage) 
különösen élénk színűek. Jól tapad minden  
sima felületen, különösen törésálló és vízálló.  
Papírba csomagolva.
Vastagság: Ø 11 mm 
Hossz: 70 mm

12 különböző szín kartondobozban.
50 00 75 12 db/cs. ............................... 1.480,—
24 különböző szín kartondobozban.
50 07 40 24 db/cs. ............................... 2.920,—

ENCAUSTIC - WACHSMALEREI

Encaustic indulókészlet - HOBBYRING
 
 
 
  

Tartalom: 
● 8 Encaustic viaszkréta 
● 10 – 10 db színezőkártya A7, A6,  
 5 db színezőkártya A5 
● 1 festő vasaló 240 V 
● 1 útmutató „kleine Malschule“ 
● 1 kaparószerszám
50 00 96 per doboz ..............................................................................................................13.860,—

Viaszkréta - készletek 
Ezeket a viaszkrétákat eredeti recept alapján készítik. Legjobb festési eredményeket garantálunk 
velük. Élénk színek, csodálatos struktúrák és izgalmas effektusok inspirálóan hatnak.
● biológiai, nem fakuló méhviaszfestékek 
● kizárólag aktívszénnel tisztított méhviasz  
 (80% felett)  
● hőálló színpigmentek  
● az egészségre teljesen ártalmatlan  
● egymással keverhető  
● kiváló folyási tulajdonság 
● kihűl másodpercek alatt 

Hossz: kb. 85 mm 
Vastagság: Ø kb. 12 mm
Encaustic készlet alap
Tartalom: 
● 13 szín (kárminpiros, narancssárga, citrom- 
 sárga, sárgászöld, zöld, kékeszöld, kék,  
 ibolyakék, sárgásbarna, fehér, kobaltkék,  
 piros, átlátszó) 
50 08 63 13 db/cs. ..................................................................................................................4.970,—

Encaustic készlet Fantasy
 
 
 

Tartalom: 
● 13 szín (kárminpiros, aranysárga, kékeszöld,  
 kék, ultramarinkék, ibolyakék, pirosaskék,  
 fekete, fehér, rózsaszín, arany, ezüst,  
 átlátszó) 
50 08 65 13 db/cs. ..................................................................................................................4.970,—

Ez a több mint 5000 éves festési technika egyre közkedveltebb. Viaszkréták már jóval azelőtt 
léteztek, mielőtt az olajfestést feltalálták volna. Egy elektromos Encaustic színezővasalóval 
történik a festés egy régi recept alapján, természetes méhviaszból készített festékkeverékkel, 
melyet egy speciális Encaustic kartonra kell kenni. A szín felkenésekor fantasztikus szerkeze-
tek és fénylő festékelfolyások keletkeznek. Az Encautic paintinghez nem kell festési ta- 
pasztalat és alkalmas minden korosztály (6 éves kortól) számára.

INFORMÁCIÓ
A kínálatunkból a következő viaszkrétákkal 
színezhet Encaustic technikát is:
● Zsírkréta - előnyös csomag 
 (cikkszám 502375) lásd 456. oldal
● Zsírkréta Cera Maxi-GIOTTO 
 (cikkszám 501754, 502185) lásd 455. oldal
● Zsírkréta - háromszögű Junior-PRIMO 
 (cikkszám 501612, 500734) lásd 454. oldal
● Zsírkréta -  
 Neocolor I CARAN D´ACHE 
 (cikkszám 500752) lásd 454. oldal
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Elkészítési példa

Encaustic festőkártya 
 
 

Ez a papír kiválóan alkalmas a folyékony viasz- 
festő stiftekkel (forróviasz) való munkához. Élénk 
színű üdvözlőkártyát, meghívót, asztali kártyát 
stb. lehet az Encaustic - festőkártyákkal készíte-
ni. Festéshez, rajzoláshoz színes viasszal. 
Vastagság: 300 g / m²

Méret: DIN A5 (148 x 210 cm)
50 03 87 100 lap/cs. ............................ 2.740,—
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
50 03 88 50 lap/cs.  ............................. 2.740,—

Encaustic festő vasaló - HOBBYRING
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hajtogatott kartonban. 
Teljesítmény: 240 W 230 V-nál 
Feszültség: 20V / 50Hz, VDE-szabvány
50 00 95 per db  ................................ 10.260,—

Encaustic Pen - PEBARO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajzoláshoz, festéshez és íráshoz viaszfesté-
kekkel. 
Tartalom:  
● alapkészülék 3 betéttel: ecset, rajzhegy, 
 kerek betét  
● tartóállvány

Technikai adatok: 
● teljesítmény: 5 W / 230 V 
● hőmérséklet: kb. 200°C
50 00 97 per db ................................... 7.020,—

Hőlégfúvó Embossing-hoz

Ideális festékek és festékporok olvasztásához, 
pl. az Embossing-pecsétnyomótechnikához, 
Encaustic, stb. De különböző kreatív munkáknál 
a száradás gyorsításához is.
● nincs égés vagy félrehúzás  
● gyorsan és egyszerűen alkalmazható  
● kihajtható tartóval  
● be- / kikapcsoló 

Technikai adatok: 230 V, 300 W 
Hőmérséklet:  kb. 350 °C
40 02 86 per db ................................... 7.130,—

Spakli fogazott - SCHULLER
 

Ideális ragasztóanyagok egyenletes felviteléhez, 
fogas- és hullámos minta kialakításához struk-
turpasztával vagy Fimoval (reliefhatás), négy 
oldalán fogazott.
Méret: kb. 90 x 130 mm
20 06 91 per db ...................................... 340,—

KRÉTÁK
Aszfaltkréta - EBERHARD FABER

Nagy, kerek festőkréta élénk színekben. Könnyű 
vele rajzolni a járdára és a térkövekre, vízzel 
egyszerűen eltávolítható. 
Vastagság: Ø kb. 24 mm 
Hossz: kb. 103 mm
50 17 37 20 db/doboz ............................ 970,—

Aszfaltrkéta - CREALL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagy, kerek krétahengerek, színezéshez és 
rajzoláshoz az utcán és a játszótéren. Vízzel 
könnyen eltávolítható.
Vastagság: Ø kb. 20 mm 
Hossz: kb. 94 mm
50 07 73 50 db/doboz ......................... 3.420,—

FESTÉS & RAJZOLÁS ENCAUSTIC - KRÉTÁK458

Elkészítési példa
Barkácstipp-leírás webáruházunkban: 
Barkástipp / Lámpások: Lámpás Encaustic festészettel
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FESTÉS & RAJZOLÁS 459KRÉTÁK

Aszfaltkréta tojásforma
 
 
 
 
 
 
 

 
Praktikus utcai kréták élénk színekben, különö-
sen alkalmas kis gyerekkezekbe. Könnyen hasz-
nálható járdán és térköveken, vízzel egyszerűen 
eltávolítható. 
Méret: kb. 60 mm
50 07 77 6 db/cs. ................................. 1.280,—

Aszfaltkréta - Jumbo

Nagy, kerek ceruzaformájú kréták, könnyen írha-
tunk velük járdára és aszfaltra. Vízzel könnyen 
eltávolítható.
Vastagság: Ø kb. 37 mm 
Hossz: kb. 200 mm
50 23 76 4 db/cs. .................................... 970,—

Táblakréta - EBERHARD FABER
 Otthon vagy az iskolában, a négyszögletes, 
hegyezett, por- és homokmentes krétával a 
táblát teleírhatjuk színes számokkal és betűkkel 
. Könnyen lemosható, jól színez és a papírborí-
tás gondoskodik arról, hogy csak a tábla legyen 
színes és a kezek ne.
Méret: 13 x 13 mm 
Hossz: 90 mm

Kréta előhegyezve. 
Szín: fehér
50 15 95 12 db/cs. .................................. 610,—

Szín: kevert színek
50 15 96 12 db/cs. ............................... 1.440,—

Táblakréta Classcolor - JOVI
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Egy kompakt kréta, amely nem porzik, termé- 
szetes nyersanyagokból előállítva, jó minőségű, 
szagtalan, oldószer és zsíros anyagoktól men-
tes, szárazon nagyon könnyen letörölhető, külö-
nösen törésálló, mindenféle táblára alkalmas. 
Vastagság: Ø 10 mm 
Hossz: 80 mm

Szín: fehér
50 06 83 100 db/cs. ............................. 1.400,—
Szín: 10 élénk és intenzív színben,  
magas fedőképesség.
50 06 84 100 db/cs. ............................. 2.160,—

Krétatoll, színes készlet - FOLIA

Jól fedő vízbázisú  
folyékony kréta. Nedvesen letörölhető, ideális 
majdnem minden sima felületre, táblára, táblafó-
liára, üvegre, műanyagra, stb. írni és díszíteni. 
Vonalvastagság: kb. 1 – 2 mm
50 17 30 5 db/cs.. ................................ 4.610,—

Krétakijelölő készlet fehér - EDDING

Szagtalan, jól fedő kijelölő folyékony krétával 
alkotni, feliratozni és táblák, ablakok, üvegek 
és sok más zárt felület díszítéséhez. Vízbázisú, 
nedvesen könnyen letörölhető, műanyag tokban. 
Tollvastagság: Ø 15 mm 
Tollhossz: 140 mm 
Vonalvastagság: kb. 2 – 3 mm (kerek hegy)
50 20 75 5 db/cs. ................................. 6.300,—

Elkészítési példa

Aszfaltfesték Streety - KREUL

Innovatív termékújdonság: folyékony aszfaltfesték, ecsettel vagy festőhengerrel festhető pl. asz-
faltra, járdára, kövekre, stb. Ideális nagy felületeket fedő, színpompás festéshez. Nagyon élénk, 
gyorsan száradó festék, gyermekeknek 6 éves kortól alkalmas. Vízbázisú, lemosható vízzel vagy 
kefével. A legtöbb textíliából kimosható  30 °C fölötti hőfokon, bőrgyógyászatilag tesztelt, parabén-
mentes, vegán. A festék a környezetre teljesen ártalmatlan. 
TIPP: Ecset 20 mm (cikkszám 200954) rendelhető.
Tartalom: 
● 6 doboz egyenként 200 ml (fehér, sárga, piros, kék, zöld, lila)
50 23 50 6 db/cs. ....................................................................................................................7.020,—

Elkészítési példa
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TÁBLAFESTÉK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táblafesték - MARABU

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nagyon egyszerű és hasznos, saját magunk 
feliratozhatjuk és festhetjük le a táblákat. Kettő 
vagy több réteget kell egymást keresztezve fel- 
vinni. Ideális felületek: karton, fa, MDF, mű- 
anyag vagy feszített vászon, azonban bútoro- 
kat és falakat is egyedi táblákká változtathatunk. 
Vízbázisú, felviteltől függően a 225 ml  
kb. 2,5 m2-re elegendő. 
Szín: fekete / ébenfekete
50 16 61 225 ml/doboz ....................... 2.930,—

Táblafólia

Minden sima felületet táblává varázsol, önta-
padó és egyedileg formára vágható, táblakrétá-
val (5 x fehér, 1 x sárga, piros, zöld, kék, barna). 
Méret: 45 cm x 2 m
40 06 32 per db ................................... 2.830,—

Öntapadó krétatábla - heti tervező

Öntapadó tervező, majdnem minden sima 
felületen tartós. Krétával lehet rá írni. 
Méret: kb. 18,5 x 28 cm
50 19 29 per db ...................................... 430,—

UJJFESTÉK
Ujjfesték Ditacolor - PRIMO

Használatra kész vízbázisú bőrbarát, kifejezet-
ten gyermekeknek kifejlesztett festék, keserű 
anyag adalékkal. Élénk színű puha és kompakt 
gél, nagyon jól fedő, bőrbarát, nem csepeg és 
könnyen felhordható ujjakkal. A színárnyalatok a 
száradást követően is intenzívek, ragyogóak és 
fénylőek maradnak. Vastagabb festékréteg ese-
tében sem repedezik. Kiválóan alkalmas kéz- és 
láblenyomatokhoz, mivel a festék megőrzi a 
lenyomat térhatását. Szinte minden felületre 
tapad és fáradtság nélkül lemosható, sőt még a 
legtöbb textíliából is kimosható. Műanyag üveg 
adagolós kupakkal. Az üvegek kiváló minőségű, 
nem áteresztő PET-palackból készülnek - így 
a festék nem szárad ki hosszabb tárolásnál sem.

Ujjfesték készlet Ditacolor
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tartalom: 
● 6 tégely egyenként 250 ml a köv. színekben:  
 fehér, sárga, piros, zöld, kék, fekete
50 04 13 per cs. ................................... 3.560,—

Ujjfesték Ditacolor

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10,  
piros-30, zöld-50, kék-60,  
barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!!
50 12 74 .. 1.000 ml/üveg ................... 1.640,—

Pumpa - PRIMO
 
 
 
 

Praktikus műanyag pumpa, illik minden 1.000 
ml-es üvegre és festékre a PRIMO márkától. 
TIPP: Kisebb üvegekhez egyszerűen egy  
 ollóval a csövet levágni. 
20 06 60 per db ...................................... 450,—

FESTÉS & RAJZOLÁS TÁBLAFESTÉK - UJJFESETÉK460

ALAPANYAG
Öntapadó krétatábla - heti tervező
(Cikkszám 501929) lásd fent

Szabványos rétegelt nyárfalemez
(Cikkszám 100017) lásd 135. oldal

Memórialapocskák - rétegelt nyárfalemez
(Cikkszám 102370, 102375) lásd 135. oldal

Forgácsdoboz kerek, Ø 60 mm
(Cikkszám 100270) lásd 172. oldal

Fa - játékbábu
(Cikkszám 10193503) lásd 149. oldal

Csipesz 72 mm - fa natúr
(Cikkszám 101174) lásd 148. oldal

Krétafesték Chalky Finish
(Cikkszám 501857.. kül. színekben) lásd 4735. oldal

Állandó / permanens mágnes - kerek
(Cikkszám 100403) lásd 193. oldal

Képakasztó / ragasztófül - papír
(Cikkszám 400294, 400295) lásd 480. oldal

Csiszolószivacs, faenyv Express, takaró- 
szalag, sablonozó ecset, ceruza, vonalzó

HETI TERVEZŐ
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5 + 1 INGYEN!

Elkészítési példa  
Négy évszakfa - karton (cikkszám 402100)
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Négy évszakfa - karton

 
 

Színesen  
előnyomtatott  
törzsek és  
faágak,  
négy fa. 
Méret: rajzonként DIN A4  
 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 400 g / m²
1 ív = 4 fa!
40 21 00 per ív .................................. 700,— 
	 20	ívtől ............................... 630,—

TERMÉK -  T IPP

FESTÉS & RAJZOLÁS 461UJJFESTÉK

Palackkiürítő	/	palacktartó	-	 
PRIMO

Praktikus műanyag tartó, így a festéket egészen 
kiüríthetjük az üvegből.
20 06 59 per db ...................................... 140,—

Ujjfestékkészlet	Pearl	-	 
EBERHARD FABER

A fényes festékekkel csodás  
effektusok érhetőek el. Kiválóan  
alkalmas a kéz- és láblenyoma- 
tokhoz, a szín megtartja a lenyo- 
mat térhatását. A színárnyalatok  
a száradást követően is intenzí- 
vek, ragyogóak és fénylőek ma- 
radnak. Vastagabb festékréteg  
esetében sem repedezik. Nagyon  
kiadós, erősen fedő és egymással  
jól keverhető festékek. A festék víz- 
zel és szappannal lemosható a kézről,  
ablakról illetve a festőeszközökről, a legtöbb tex-
tíliából kimosható. Vízbázisú, bőrbarát és kifeje-
zetten kisgyerekeknek fejlesztve, keserű anyag 
adalékkal ellátott. Az ujjfestékek pedagógiailag 
nagyon értékes játékszerek óvodában, iskolában 
valamint otthon. A puha és kompakt gélt az ujj-
akkal, szivaccsal, spaklival vagy ecsettel hordjuk 
fel a papírra, kartonra, fára vagy üvegre.
Tartalom:	 
● 6 üveg egyenként 500 ml (arany, rózsaszín, 
piros, zöld, kék és lila)
50	18	31	 6	db/cs. ............................... 16.020,—

Ujjfesték	Mucki	-	KREUL

A krémes-pasztőz Mucki ujjfesték különösen  
alkalmas spontán festéshez ujjal és kézzel  
2 éves kortól. Fejleszti a tapintási és érzékelési  
képességeket, valamint a kicsik színérzékelését 
és kreativitását. Az ujjfestékek lehetővé teszik a 
gyerekek motorikus képességeinek fejlődését, 
ők még nem tudnak olyan jól bánni ecsettel és 
ceruzával. Különböző felületekre festhető, mint 
pl.: papír, karton, feszített vászon, üveg, fa,  
csempe, tükör, kő, stb. Egymással elegyíthető, 
jól fedő, vízzel hígítható, jól kimosható 30°C 
fölött, gyermekbarát festék, keserűanyag ada- 
lékkal. A MUCKI® ujjfesték dermatológiailag 
tesztelt, parabén-, glutén- és laktózmentes, ve- 
gán. Ecsettel, szivaccsal, spaklival vagy ujjak- 
kal a festéket egyszerűen felvihetjük a felületre. 
A lefestett ablaküveget, csempéket vagy hason-
lókat langyos vízzel lemoshatjuk és tisztíthatjuk. 
A keserű anyagok védelmet nyújtanak a nem-
kívánatos fogyasztás ellen.

Ujjfesték	készlet	Mucki

Tartalom:  
● 6 doboz x 150 ml (fehér, sárga, piros, zöld,  
 kék, fekete)
50	03	99	 per	készlet ............................ 6.230,—

Csillogó-ujjfesték	készlet	Mucki

A gyerekek szeretnek mindent, ami csillog és 
villog. A MUCKI csillogó ujjfesték metálosan 
csillogó effektusokat tesz lehetővé.
Tartalom:  
● 6 újrazárható doboz egyenként 150 ml  
 (tündérpor-rózsaszín, gyémánt-kék,  
 varázs-lila, smaragd-zöld, sárkány-ezüst,  
 aranykincs)
50	20	59	 per	készlet ............................ 6.430,—

Ujjfesték	Mucki

 

 
Színek	+	számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, piros-30, 
pink-43, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70, fekete-90 
A	színek	számát	kérjük	megadni!!
50	12	64	..	 750	ml/üveg ...................... 2.500,—

Ujjfesték	készlet	Mucki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
AKCIÓ	5	+	1	INGYEN!
Tartalom: 
● 6 üveg x 750 ml (fehér, sárga, piros, zöld,  
 kék, fekete)
50	03	98	 fix	ár	per	készlet ................ 12.510,— 

VIDEO
Pontos utasítások 
webáruházunkban 

www.winkleriskolaszer.hu
Barkácstipp / Festés / 

MUCKI barkács- és ujjfestékek

Mucki ujjfestékek 
így működnek
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PLAKÁTFESTÉK

Tempera - PRIMO
 

Vízbázisú plakátfesték, a gyermekek első  
beavatásához a festészet technikájába.  
A fiatal „művészek“ szinte játszanak a világos, 
élénk, jól és könnyen elegyíthető festékkel. 
Papírra, kartonra, fára, szövetre, üvegre, 
műanyagra, fémre és terrakottára festhető. 
Műanyag üveg praktikus adagoló kupakkal, 
szappannal és vízzel kimosható  
a különböző ruhákból.

Tempera
 

 
 

 
A palackok kiváló minőségű  
nem áteresztő PET-ből  
készülnek - a festék  
hosszabb tárolásnál  
sem szárad ki.
 

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10,  
narancssárga-20, piros-30,  
rózsaszín-40, zöld-50,  
világoszöld-51, kék-60,  
világoskék-61, ibolyakék-70,  barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 73 .. 1.000 ml/üveg ................... 1.240,—

Tempera készlet fényes - PRIMO

A készlet 6 különböző festékből áll fényes hatás-
sal. A palackok kiváló minőségű nem áteresztő 
PET-ből készülnek - a festék hosszabb tárolás-
nál sem szárad ki.
Tartalom:  
● 6 üveg egyenként 300 ml (arany, cinóber 
 vörös, világoszöld, ultramarinkék, réz, ezüst)
50 20 63 per cs. ................................... 7.200,—

Tempera készlet világító színek - PRIMO

A készlet 6 különböző neonfestékből áll.  
Az üvegek kiváló minőségű PET-ből vannak, 
ami diffúziómentes - a festék hosszabb idejű 
tárolásnál sem szárad ki. 
Tartalom:  
● 6 üveg egyenként 300 ml (sárga, narancs- 
 sárga, pink, piros, világoszöld, türkizkék)
50 20 64 per cs. ................................... 7.200,—

Pumpa - PRIMO 

Praktikus  
műanyag pumpa,  
illik minden  
1.000 ml-es üveg- 
re és festékre a  
PRIMO márkától. 
TIPP: Kisebb üvegekhez egyszerűen egy  
 ollóval a csövet levágni.
 
20 06 60 per db ...................................... 450,—

Palackkiürítő / palacktartó - 
PRIMO

Praktikus műanyag  
tartó, így a festéket  
egészen kiüríthetjük  
az üvegből. 
20 06 59 per db ...................................... 140,—

Tempera - JOLLY
A ragyogó, erőteljes színű és fedő JOLLY 
temperafestékek magas pigmenttartalmúak és 
könnyen festhetőek. Akvarell hatáshoz fessünk 
egyszerűen vízzel. Kimosható a textíliából, 
100 %-ban gyerekeknek alkalmas és  
garantáltan nem mérgező.

Alapszínek készlet

Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 500 ml (fehér, fekete,  
 világossárga, ultramarinkék, kármipiros,  
 sötétzöld)
50 22 27  fix ár per cs. ......................... 9.880,—

Különkiadás készlet

Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 500 ml (világos narancs- 
 sárga, világos zöld, égszínkék, rózsaszín,  
 levendula, cinóbervörös)
50 22 26  fix ár per cs. ......................... 9.880,—

Csillám

Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!!
50 23 65 .. 500 ml/üveg ...................... 3.730,—
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Dacta Color -  
CREALL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vízbázisú plakátfesték papírra, kartonra, üvegre, 
textiliára való festéshez. Nagyon jól tapad sima 
felületekre, száradás után matt, vízzel hígítható, 
egymással elegyíthetőek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, bőrszín-07, világossárga-10, sötét- 
sárga-19, narancssárga-20, világospiros-30,  
világoszöld-51, sötétzöld-59, kék-61, sötét-
kék-69, ibolyakék-70, sötétbarna-89, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 83 .. 1.000 ml/üveg ................... 1.840,—

Palackkiürítő / palacktartó  - PRIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Praktikus műanyag tartó, így a festéket egészen 
kiüríthetjük az üvegből.
 
20 06 59  per db ...................................... 140,—

Barkácsfesték Mucki - KREUL
 

A Mucki barkácsfestékkel a gyerekek 
pedagógiailag és ökológiailag is értékesen 
megtehetik az első lépéseket a festékek 
színes világába. Akár ecsettel vagy 
szivaccsal, dekalkomániával, burgonya- vagy 
parafanyomással, sok lehetőség van. Ideális 
óvodai, iskolai, szabadidős és terápiás célokra. 
Használatkész vízbázisú festék gyerekeknek 
3 éves kortól. Különböző felületek festésére 
alkalmas, mint pl.: papír, karton, feszített vászon, 
fa, kő, terrakotta, gipsz, modellezőmassza 
vagy üveg. Színvonalas, könnyen kenhető, jól 
fedő, vízzel hígítható, egymással keverhető, 
matt, gyorsan száradó, nem vízálló, könnyen 
lemosható a bőrről, jól kimosható 30 °C-tól. 
A gyermekbarát recept megfelel az aktuális 
európai biztonsági játékelőírásoknak, ezen kívül 
a festék dermatológiailag tesztelt, parabén-, 
glutén-, laktózmentes és vegán.
 

 
 
Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, piros-30, zöld-50,  
kék-61, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 90 .. 250 ml/üveg ...................... 1.760,—

Barkácsfesték készlet, Mucki - KREUL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCIÓ 5 + 1 INGYEN!
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 250 ml fehér, sárga, piros,  
 kék, zöld és fekete színekben
50 04 47  fix ár per készlet .................. 8.800,—

Ready Mix temperafesték - ARISTO

Az eredeti recept alapján készített ARISTO 
folyékony festékek szép fényesek, nagyon 
kiadósak és benyomást keltő eredményeket 
garantálnak. A praktikus ergonomikus flakon 
lehetővé teszi a tiszta és cseppmentes munkát, 
valamint a pontos adagolást is. A vízbázisú 
Ready Mix festékek használatra készek, jó fe- 
dőerővel rendelkeznek, a telített színű festéket 
direkt a flakonból, hígítás nélkül hasznáható. 
Ideális festék plakát, poszter, kulissza, vászon, 
karton, stb. festésére.
● hideg vízzel lemosható 
● biológiailag lebontható 
● nem káros az egészségre 
● kémiai oldószermentes
 
 
 
 
 
 
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, piros-30, 
pink (bíborvörös)-43, zöld-50, kék-60, ibolyakék 
(lila)-70, barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 19 59 .. 500 ml/üveg ...................... 2.120,—

Ready Mix  
temperafesték készlet

Tartalom: 
● 10 x 500 ml fehér, sárga, narancssárga,  
 piros, pink, zöld, kék, ibolyakék, barna, fekete 

50 19 55  fix ár per készlet ................ 19.120,—

Meltdown-metálos festék - ARISTO
 

Ideális kiegészítő az ARISTO és minden más 
festékhez. Meltdown egy olyan vízbázisú me-
tálos effektusfesték, amellyel egy képnek vagy 
egy tárgynak gyönyörű aranyos vagy ezüstös 
kinézetet kölcsönöz. Majdnem minden felületre 
használható, mint bármilyen más festék is, jól 
fedő és lemosható.
 

 
 
 
Színek + számok:  
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 62 .. 250 ml/üveg ...................... 3.940,—

Barkácstipp-leírás webáruházunkban: Barkácstipp /  
Festés / Nyomtatás légpárnás fóliával
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Tipp: Marven barkácsragasztó +  
Cromar gyermekfesték keveréke nagy- 
szerű üvegfestéket eredményez! Ehhez 
Marven ragasztót 4:1-hez arányban ele- 
gyítsünk össze a festékkel és kenjük egy 
sima fóliára. Minél vastagabb az alapré-
teg, annál könnyebb a festményt szára-
dás után (kb. 12 óra) eltávolítani. Erős, 
átlátszó színek és enyhén csillogó ké-
pek keletkeznek. Ha a festékek kisebb 
fedeles keverőtálba vagy keverőüvegbe 
kerülnek kitöltésre (a közvetlen felvitel-
hez), akkor még sokáig használhatóak 
maradnak.

FESTÉS & RAJZOLÁS PLAKÁTFESTÉK - CROMARFESTÉK464
Rögzítő spray Hobby Line - KREUL

Átlátszó, nem sárguló, rugalmas védőlakk festményekhez,  
rajzokhoz és papírműnyomathoz. Akril-, olaj-, tempera-, gouache-,  
vízfesték, stb. rögzítéséhez. Száradás után a spray véd az UV- 
sugárzástól (megakadályozza a festék kifakulását), szennyeződéstől,  
portól és vízálló. A sprayt a kép teljes száradása után szórja fel  
(legalább 24 óra, olajfestékeknél néhány hét), csak beltéren tartós.  
Ideális a kimosható MUCKI barkács- és ujjfestékekhez.
Matt
50 04 50 150 ml/doboz ..........................................................................................................2.880,—

Fényes
50 04 51 150 ml/doboz ..........................................................................................................2.880,—

Ecset iskolai doboz - PRIMO
 
  

Iskolai doboz fedéllel és praktikus fogantyúkkal, 192 darab ecsettel, 4 elválasztó fiókkal egyenként 
3 elválasztóval. Az ecsetek elhasználása után a doboz alkalmas különböző tárgyak gyűjtésére és 
tárolására, élelmiszerhű. 
Tartalom:  
● 96 db szőrecset, ecsetméret: 1 – 10 (1 – 6 mm) 
● 96 db sörteecset, ecsetméret: 2 – 12 (5 – 13 mm)

Doboz: kb. 25 x 17 x 13,5 cm
20 06 57 192 db/cs. ..............................................................................................................16.380,—

Drawing Gum varázsceruza - PEBEO

Nagyszerű hatás: Motívumokat és feliratokat egyszerűen elvarázsolni! Alkalmazás: Motívumokat 
vagy feliratokat papírra, papkartonra, fára vagy műanyagra felrajzolunk. Száradni hagyjuk. Majd 
festékkel vékonyan ráfestünk, pl. tinta, akvarell színes ceruza, vízfesték vagy vízzel hígítható tem-
perafesték. A festék száradása után ujjunkkal a gumit lekaparjuk. Így a ceruzával felrajzolt felület 
ragyogóan láthatóvá válik. Ilyen egyszerűen csodás hatások keletkeznek kicsi és nagy művészektől. 
Gyermekek 3 éves kortól csak felnőtt felügyelete alatt használják. A CE-jelölés azt hivatott jelezni, 
hogy a termék a rá vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható. Leírással.
TIPP: Hozzáillő festéket (cikkszám 502175 vagy 500795) kérjük hozzárendelni.
Vonalvastagság: kb. 1,6 – 2 mm 
Űrtartalom: 3,5 ml
50 21 26 per db ......................................................................................................................1.790,—

CROMARFESTÉK
Cromar gyermekfesték - ARISTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az eredeti recept alapján készített ARISTO  
folyékony festékek szép fényesek, nagyon  
kiadósak és benyomást keltő eredménye- 
ket garantálnak. A praktikus ergonomikus  
flakon lehetővé teszi a tiszta és cseppmen- 
tes munkát, valamint a pontos adagolást is.  
A festék felvitelekor, hagyományos festékek- 
kel ellentétben nem folyik szét a felületen,  
hanem érdekes effektusok keletkeznek.  
Az ARISTO Cromar az áttetszés miatt ab- 
lakon vagy fólián páratlanul szép. Pillangó-, 
kaparó-, spaklizó- vagy márványtechnikák  
alkalmazásával benyomást keltő alkotások 
jönnek létre.
● hideg vízzel lemosható 
● biológiailag lebontható 
● nem káros az egészségre 
● kémiai oldószermentes
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, középsárga-15, narancssárga-20, 
karmazsinpiros-31, zöld-50, ultramarinkék-68, 
ibolyakék-70, barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 87 .. 500 ml/üveg ...................... 2.590,—

Cromar gyermekfesték készlet

Tartalom:  
● 9 üveg egyenként 500 ml (fehér, középsárga,  
 narancssárga, karmazsin piros, zöld,  
 ultramarinkék, ibolyakék, barna, fekete)
50 18 34 fix ár per készlet ................ 20.740,—
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VIDEO
Pontos utasításokat 
webáruházunkban 

www.winkleriskolaszer.hu
a terméknél talál: Drawing Gum 

Drawing Gum - PEBEO cikkszám 502126

VARÁZSTOLL
így működik
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FESTÉS & RAJZOLÁS 465FESTŐ- & KREATÍV KELLÉKEK
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FESTŐ- & KREATÍV KELLÉKEK

 
 
 
 
 
 
 
 
Ujjpecsét
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Az ujjhegyekre, vigyázz, rajt! Ilyen egyszerűen 
és jókedvűen lehet a zseniális ujjpecsétekkel 
dolgozni. Egyszerűen festékbe mártani és 
papírra, kartonra, textíliára stb. kis virágokat, 
csillagokat, köröket, vonalakat, négyzeteket stb. 
pecsételni. A gyerekek lelkesedése garantált. 
Kb. 3 db mindegyik 8 különböző motívumból. 
Motívum: kb. 0,8 – 1 cm 
Belső: Ø kb. 1,2 cm 
Ujjnyílás, mélység: kb. 2 cm
50 08 44 24 db/cs. ............................... 1.780,—

Pecsétpárna giant

Egy csodás ötlet: óriási festő- és pecsétpárna 
gyermekkéz méretben! Készítsünk egyszerűen 
csodás kézlenyomatokat, ujjlenyomatokat vagy 
más lenyomatot a különböző kreatív pecsét- 
nyomókkal. Teljesen festékpacamentes tálká- 
ban, az edényben maradó festék elpazarlása 
nélkül. A festék a bőrről vízzel nagyon jól  
lemosható. 
Pecsétpárna méret: Ø kb. 15 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Színek + számok:  
sárga-10, piros-30, pink-40, zöld-50, kék-60, 
barna-80 
A színek számát kérjük megadni!
50 17 76 .. per db ............................... 1.260,—

Mega-pecsét Easy Grip

Ezek a remek, nagy pecsétnyomók praktikus fogantyúval  nagyon jól illenek a kézbe, és szórakoz- 
tató pecsételést nyújtanak, nemcsak a kicsiknek. A korong, amin a habszivacsmotívum van, átlátszó 
műanyagból készült, így a pecsétet pontosan el lehet helyezni. A motívum irányát is könnyen lehet 
látni, a pecsétnyomó felületén egy matrica mutatja az irányt. Így egyik motívum sem fog a feje tetején 
állni. A pecsétmotívumok extra magas, 8 mm vastag habszivacsból vannak, a tiszta pecsételés 
érdekében árnyékolás nélkül. Hihetetlenül sokoldalú motívumok, amik egész évben használhatóak: 
kb. 23 különböző állat, 7 jármű és 20 különböző motívum mint pl. nap, hold, kéz, láb, kisfiú, kislány, 
hópehely, virág, smiley stb. Így lehet egész képeket, évszakkollázsokat egyszerűen pecsételni. 
Motívum: kb. 5,5 x 2 cm – 7 x 7 cm 
Korongméret: Ø 7,5 cm
50 19 31 50 db/cs. ................................................................................................................14.380,—

Softgrip pecsétnyomó

Különösen könnyedén tartható és ergonomi-
kusan jól kézreálló pecsétnyomó a legkiseb-
beknek. Ezzel tetszés szerint pecsételhetünk 
csodás színes mintákat. 
Motívumméret: Ø kb. 2,5 cm 
Teljes hossz: kb. 14 cm
50 17 75 4 db/cs. ................................. 1.870,—

Adagoló flakon
 

Festék- vagy ragasztóanyag  
precíz felviteléhez, közvetlenül  
a flakonból. A nyílást tetszés  
szerint egyszerűen kivágni.  
Lezáráskor a kupakot erősen  
kattanásig rányomni, hogy a 
tartalom ne száradjon ki.  
Űrtartalom: kb. 125 ml (kb. 150 g)
50 08 96 per db ...................................... 360,— 
 10 db-tól .................................. 330,— 
 50 db-tól .................................. 300,—

Szórópalack

Üres szórópalackok kreatív  
festő technikákhoz, plakátok  
készítéséhez vagy egyszerű- 
en vízszórónak. A móka min- 
denképpen velejár, hiszen a  
gyerekek imádnak fújni, spric- 
celni. Ezekkel az üres palac- 
kokkal teljesen gondtalanul  
dolgozhatunk, nem kell ke- 
resgélni és tisztítószeres  
palackot kimosni.
Űrtartalom: 350 ml
50 22 34 6 db/cs. ................................. 3.460,—

Elkészítési példa
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Barkácstipp-leírás webáru-
házunkban:Barkácstipp /  
Festés: Ablkakképek festék- 
centrifugával
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FESTÉS & RAJZOLÁS FESTŐ- & KREATÍV KELLÉKEK466
Festék centrifuga / festékerék 

●	 csúszásmentes,	stabil	 
	 a	gumilábnak	köszönhetően	 
●	 robusztus	faszerkezet 
●	 biztonságosan	használható	 
	 óvodában	is	 
●	 a	centrifugalap	könnyen	 
	 tisztítható	bevont	falapból	 
●	 papír	ragasztószalaggal	rögzíthető 
●	 4	golyóscsapággyal 
●	 levehető	fröccsenésvédő	keret	 
●	 egyszerűen	megállítható	a	forgatókar	 
	 megfogásával	(az	A3-as	méret	ezenfelül	fékkel)	 
●	 a	korong	tisztításához	segédléceket	aláhelyezni	 
●	 raktározáshoz	a	gumit	meglazítani	 
●	 lakkozatlan	rétegelt	nyírfalemez 
●	 alkalmas	ujjfestékhez,	plakát-	/	tempera- 
	 festékhez,	akrilfestékhez,	cromarfestékhez,	stb.	
TIPP: Festékfelvitelhez	fecskendőt	 
	 (cikkszám	100946)	kérjük	hozzárendelni.

Festék centrifuga / festék kerék - A4
Méret:	 kb.	72,5	x	47,5	x	22	cm 
Korong:	 Ø	kb.	37	cm 
Védőkeret	belül:	 42	x	42	x	16	cm
50 20 65 per db ....................................................................................................................64.620,—

Festék centrifuga / festék kerék - A3
Méret:	 kb.	88	x	65	x	24	cm 
Korong:	 Ø	kb.	58	cm 
Védőkeret	belül:	 62	x	62	x	16	cm
50 20 66 per db ....................................................................................................................86.040,—

Asztali kelléktartó

1	tálca,	8	kivehető	rekesz	(4	színben)	és	egy	középső	kerek	ceruzatartó	teszik	teljessé	ezt	a	prak-
tikus	tárolót.	Jól	használható	csoportos	vagy	állomásos	munkához	óvodában	és	iskolában.	Ideális	
ecsetnek,	ollónak,	ceruzáknak,	ragasztóknak,	stb.
Méret:	 Ø	kb.	30	cm 
Színes	rekeszek:	 magasság	10	cm 
Középső	rész:	 Ø	8,5	x	10	cm
20 10 98 per db ....................................................................................................................10.800,—

Festéktál kiöntővel

Ezek	a	festéktálak	különösen	 
sokoldalúan	felhasználhatóak,	 
a	kiöntőnek	köszönhetően	 
kényelmesen	visszaönthetjük	 
az	üvegbe	a	festéket.	Készlet	 
a	következő	színekben:	 
sárga,	piros,	zöld,	kék.
Méret:	 kb.	15,8	x	12	x	4	cm
50 17 74 4 db/cs. ....................................................................................................................2.700,—

Szárítókocsi DIN A3

Robusztus	szárítóállvány	25	kinyitható	fém	 
lerakodófelülettel.	Egyszerűsíti	a	rajzok	és	 
barkácsmunkák	szárítását	és	megőrzését.	 
A	görgőknek	köszönhetően	kiválóan	mozgat- 
ható,	jól	irányítható,	így	bárhol	használható.	 
A	praktikus	lerakórácsokra	max.	DIN	A3	 
méretű	papír	fér	rá.
Méret:	 kb.	46	x	34	x	97	cm
20 10 99 per db ................................. 53.640,—

Tárolódoboz fogantyúval

Praktikus	fogantyús	doboz,	három	beosztás-
sal,	ideális	különböző	tárgyak	gyűjtéséhez	és	
megőrzéséhez.
H	x	Sz	x	M	fogantyú	nélkül:	kb.	23,5	x	23	x	9	cm
20 10 95 per db ................................... 1.330,—

Festék- és mindenes tálka
 
 

4	színes	praktikus	műanyag	tálka	sokféle	
használatra.	Ideális	festékek,	kis	részek,	gyön-
gyök,	játékkellékek	stb.	tárolásához.	Készlet	a	
következő	színekben:	sárga,	piros,	zöld,	kék.
Méret:	 Ø	kb.	13	cm 
Mélység:	kb.	3	cm
50 06 67 4 db/cs. ................................. 1.620,—
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JAVÍTOTT 

MENET!
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Gyermekecset griffix - PELIKAN

Az ergonomikus háromszögű nyélnek és a 
csúszásmentes felületnek köszönhetően már 
a legkisebb gyerekek is jól tudják kézben 
tartani ezt az ecsetet. Prémium minőségű 
szintetikus sörte, robusztus és alaktartó, nem 
hull a sörte, nagyon jól felveszi és elkeni a 
festéket, egyszerűen tisztítható és gyorsan 
szárad. Gumiszalaggal tárolható a festékes 
dobozon vagy a vizespoharan.
Tartalom: 
● 2 db szőrecset, kerek 
 ecsetméret: 6 és 10 (4 és 5 mm) 
● 1 db szőrecset, macskanyelv forma 
 ecsetméret: 10 (10 mm) 
● 2 db sörteecset 
 ecsetméret: 6 és 12 (6 és 12 mm)
20 10 72 5 db/cs. ........................... 3.960,—

TERMÉK -  T IPP

FESTÉS & RAJZOLÁS 467FESTŐ- & KREATÍV KELLÉKEK

Ecsetmosó pohár - JOVI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagyszerűen alkalmas festéshez folyékony fes-
tékekkel vagy ecsetek kimosásához. A poharak 
speciális formavilága, megakadályozza felboru-
láskor a víz vagy a festék kifolyását. 
Belső: Ø 60 mm 
Magasság: 60 mm 
Nyílás az ecsetnek: Ø 20 mm
20 00 38 per db ...................................... 320,— 
 30 db-tól .................................. 290,—

Festő- és ecsetpohár duo - AQUAREL

 
 

Ideális pohár folyékony festékekhez vagy az 
ecset tisztításához. Az alján tapadókoronggal 
ellátott különleges dizájn meggátolja a felboru-
lást, a levehető fedélen pedig hat praktikus fakk 
van a színeknek. Négy színben. Véletlenszerű 
színválasztás.
Méret: Ø 60 x 80 mm 
Ecsetnyílás: Ø 20 mm
20 10 77 per db ...................................... 650,— 
20 10 78 8 db/cs. ................................. 4.900,—

Iskolai ecsetkészlet
 

Tartalom: 
● 2 db Gussow sörteecset 
 ecsetméret: 6 és 10 (8,5 és 11 mm)  
● 3 db iskolai festőecset / pónilószőr 
 ecsetméret: 2, 4 és 6 (2 – 4 mm)
20 00 33 5 db/cs. .................................... 630,—

Munkaalátét műanyag

Ideális alátét gyurma és agyag megmunkálá- 
sához és formálásához, valamint különböző 
barkács- és festőmunkákhoz. Rugalmas és for- 
matartó műanyag, átlátszó, vízálló, tapadásmen-
tes felület (gyurma, agyag és tészta nem tapad 
rá), védi az asztalt és a munkalapot, könnyen 
letörölhető, helykímélően tárolható. Ideális mun- 
kafelületet teremt kicsi és nagy barkácsolóknak - 
így szórakoztat a kreatív munka. 
Méret: 38 x 30,5 cm
30 14 84 6 db/cs. ................................. 4.300,—

Műanyag alátét
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sárga, robusztus alátét sokféle elkészítési 
lehetőséghez, pl.: játéklap, asztalok leterítésére, 
festék és ragasztó elleni védelemre festésnél, 
barkácsolásnál, stb. Ideális felszerelés minden 
gyermek számára, korlátozás nélkül aktív és 
kreatív munkához. 
Méret: 150 x 150 cm
50 04 59 per db ....................................2.110,—

Takaróponyva / fólia - SCHULLER
 
 
 

 
 
 
 

Extra vastag, tépés- és lépésálló, sokoldalúan 
alkalmazható, letakaráshoz és védeni. 

Méret: kb. 4 x 5 m 
Vastagság: 50 µm
20 06 30 per db ................................... 1.670,—
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Munkaalátét - műanyag

Ezek a munkaalátétek sehol sem hiányozhatnak, mivel védi az asztalt és a munkafelüleletet 
festéktől, ragasztótól, pecséttől, modellezőmasszától és agyagtól. Az élénk színű, strapabíró 
műanyag alátétek vízállóak, felületük tapadásgátló és egyszerűen letörölhető.
Méret: 65 x 47 cm
30 18 46 6 db/cs. ....................................................................................................................7.160,—
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FESTÉS & RAJZOLÁS WINDOW COLOR - ABLAKFESTÉKEK468
Festőkötény - CREALL
 
 
 
 
 
 

 
Ne aggódjon a foltok miatt! Itt az ideális 
hosszúujjú nylon festőköpeny. A hátoldalon 
tépőzáras. Mosható 30 °C-ig, jól szellőzik. 
Mindegyik kötény praktikus akasztószalaggal 
ellátva. Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt 
alkalmas. Négy méretben, mindegyik méret más 
színű. 
 
Méret Kor Szín 
Small   0 – 4 éves narancs 
Medium   5 – 8 éves piros 
Large   9 – 12 éves kék 
Adult 13 – felnőtt zöld
50 06 70 Small, per db ........................ 3.360,— 
50 06 71 Medium, per db .................... 3.360,— 
50 06 72 Large, per db ....................... 3.360,— 
50 06 73 Adult, per db ........................ 3.670,—

Festőköpeny
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minta nélkül. 

Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 135 g / m² 
Szín: fehér

Festőköpeny I - gyerekeknek
Méret: kb. 53 x 45 cm, súly: kb. 100 g / db
50 09 31 per db ................................... 1.490,— 
 10 db-tól ............................... 1.460,—

Festőköpeny II - felnőtteknek
Méret: kb. 72 x 56 cm, súly: kb. 166 g / db
50 09 32 per db ....................................1.110,— 
 10 db-tól ............................... 1.080,—

WINDOW COLOR - ABLAKFESTÉKEK

Window Color készlet kids farmer -  
MARABU 

Élénk színű, ragyogó és eltávolítható üvegfes-
ték sima felüleletre, mint pl. ablak, üveg, tükör, 
porcelán, csempe, ... Egyszerűen a festéket 
közvetlenül a festőüvegből felvinni sima átlátszó 
fóliára (pl. genotherm, lámpásfólia, stb.) A szára-
dás után (24 óra) az átlátszó képeket tetszés és 
kedv szerint ismételten felhasználhatjuk. Vízbá-
zisú, ideális gyermekeknek 3 éves kortól.
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 80 ml, fehér, sárga, rubinpi- 
 ros, lézöld, középbarna és fekete kontúrfesték 
● 1 festősablon DIN A3, 25 motívummal 
● 1 festőfólia DIN A4
50 22 88 per cs. ................................... 5.580,—

Window Color

Az üvegből a festék közvetlenül a Window  
Color - MUCKI (cikkszám 501948) festékfó- 
liára vagy egy másik fóliára (pl: genoterm,  
lámpásfóliára stb.) felvihető. A fólia alá egy  
sablont tehetünk, amely átrajzolható, akár  
egyedi motívumokat is alkothatunk. 12 órás  
száradási idő után a motívumot a fóliáról  
lehúzhatjuk. Mivel a motívum a száradás  
után ragad, így gyakorlatilag egy matrica  
áll rendelkezésünkre, amit könnyedén a  
kívánt felületre rányomhatunk. Egy üveg- 
kaparó segítségével a motívum bármikor  
maradék nélkül eltávolítható.

Window Color készlet Mucki -  
KREUL

 

Vízbázisú üvegfesték gyermekeknek 4 éves  
kortól, bőrgyógyászatilag tesztelt, parabén- 
mentes, gluténmentes, laktózmentes és vegán. 
A kész motívumokat rögzíthetjük az ablakra.  
Ruhából a festéket egyszerűen kimoshatjuk  
30 °C-on. A megszáradt festék sima és  
kristálytiszta 
TIPP: Hogy különösen sima felületet és színha- 
 tást érjünk el, redelhetünk hozzá Window  
 Color - MUCKI (cikkszám: 501948) festő- 
 fóliát. A legjobb eredményeket akkor érjük  
 el, ha ezzel a fóliával dolgozunk. 
Tartalom:  
● 10 db toll, egyenként 29 ml a következő  
 színekben: fehér, sárga, piros, rózsaszín,  
 világoskék, sötétkék, világoszöld, sötétzöld,  
 sötétbarna, kontúrszín fekete 
50 19 52 per készlet ............................ 6.300,—
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Nincs minimális rendelési 
összeg! Ingyenes szállítás 

27.000,– Ft felett!

Malen_und_Zeichnen_HU.indd   468 16.07.2020   12:24:36



FESTÉS & RAJZOLÁS 469WINDOW COLOR - ABLAKFESTÉKEK

18 90

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

01 10 20 30 40

51 59 63 69 89

90

Window Color Clear - KREUL
 
 
 

Vízbázisú üvegfesték gyermekek- 
nek 6 éves kortól. A kész motívu- 
mokat rögzíteni lehet sima felüle- 
tekre mint üveg, tükör, csempe stb.   
A megszáradt festék sima és kris- 
tálytiszta, az optikai hatás festett  
üvegre emlékeztet. 

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20,  
piros-30, rózsaszín-40, világoszöld-51,  
sötétzöld-59, türkiz-63, sötétkék-69,  
sötétbarna-89, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 19 42 .. 80 ml/üveg ........................ 1.330,—

Window Color Clear készlet -  
KREUL 10 x 80 ml

Tartalom:  
●	 10	üveg	egyenként	80	ml	(fehér,	sárga,	 
 narancssárga, piros, rózsaszín, világoszöld,  
 sötétkék, türkiz, sötétbarna, fekete  
 kontúrfesték) 

50 19 92  fix ár per készlet .................11.960,—

Window Color készlet - KREUL 6 x 80 ml

 

A	megszáradt	festék	pasztőz	és	jól	fedő.	
Tartalom:  
●	 6	üveg	egyenként	80	ml	(hófehér,	napsárga, 
 cseresznyepiros, világoskék, világoszöld,  
 fekete kontúrfesték) 
●	 1	speciális	fólia 
●	 sablonok 
●	 1	ötletfüzet
50 20 60  per készlet ............................ 6.050,—

Window Color kontúrfesték - KREUL
 
 

A	motívumok	jobb	 
elhatárolásához,  
archoz vagy vékony  
vonalakhoz.
Színek + számok:  
arany-18, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 19 40 .. 80 ml/üveg ........................ 1.330,—

Festőfólia Window  
Color Mucki -  
KREUL

Ez	az	erős,	sima,	stabil	 
fólia a festésnél nem  
mozdul el és nem csú- 
szik össze. A motívumok  
az egyenes felületen így  
optimálisan száradhat- 
nak. A sima felület a szá- 
radás	után	jó	tapadást	 
biztosít a képeknek az  
ablakon, így a kristálytiszta színek különösen 
szépen ragyoghatnak. 
Méret:	 DIN	A4	(210	x	297	mm)
50 19 48 3 db/cs. ................................. 1.290,—

Karácsonyi motívumok - műanyag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Átlátszó lapocskák furattal és domború, arany 
színű	kontúrral	-	egyszerű	kifesteni.	Végtelen	
sok	elkészítési	lehetőség	különböző	technikák-
kal pl.: Window Color, üvegfesték, akrilfesték, 
stb.	A	kis	művészek	is	nagy	sikert	arathatnak!	 
8	különböző	karácsonyi	motívum.	
Méret: Ø kb. 5 – 9 cm 
Vastagság: kb. 5 mm
30 05 57 24 db/cs. ............................... 4.180,—

Adagoló flakon

Festék- vagy ragasztóanyag  
precíz felviteléhez, közvetlenül  
a	flakonból.	A	nyílást	tetszés	 
szerint	egyszerűen	kivágni.	 
Lezáráskor	a	kupakot	erősen	 
kattanásig rányomni, hogy a  
tartalom	ne	száradjon	ki.		
Űrtartalom:	 kb.	125	ml	(kb.	150	g)
50 08 96  per db ...................................... 360,— 
  10 db-tól .................................. 330,— 
  50 db-tól .................................. 300,—

Függődíszfólia / kreatív lámpásfólia 
PVC	fólia	Window	Colorhoz,	függődíszekhez	
szélkerekekhez,	üdvözlőkártyákhoz,	lámpások-
hoz stb. 
Szín: átlátszó

 

Méret:	23	x	33	cm,	vastagság:	0,4	mm
50 02 78  10 lap/cs. .............................. 2.650,—
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méret:	22	x	51	cm,	vastagság:	0,2	mm
40 04 71  10 lap/cs. .............................. 3.890,—
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méret:	33	x	46	cm,	vastagság:	0,4	mm	
50 02 79  5 lap/cs. ................................ 2.740,—

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

Malen_und_Zeichnen_HU.indd   469 16.07.2020   12:23:55



01

90

FESTÉS & RAJZOLÁS WINDOW COLOR - ABLAKFESTÉKEK470
Lefűzhető tasak  
genotherm / 
átlátszó  
tasak -  
HERLITZ

Valamivel erősebb  
PP-fóliából, kristály- 
tiszta, sima, dokumen- 
tumhű, erősített európai  
szabványos lyukak, kitépődésmentes. 
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
40 18 98 50 db/cs. ............................... 1.280,—

Pillangó - kemény PVC fólia

Stancolt ív  
PVC-fólia  
Window Colorhoz,  
függő díszekhez, stb. 
Méret: 21 x 17 cm 
Vastagság: 0,5 mm 
Szín: átlátszó
1 ív = 6 pillangó!
50 18 55 per ív ........................................ 720,— 
 25 ívtől ..................................... 680,— 
 100 ívtől ................................... 600,—

Üvegfestő filctoll - EDU3

Ezzel a filctollal sima felületekre festhetünk, pl. 
ablakra, üvegajtóra, csempékre, stb. Az intenzív 
színeket egész egyszerűen letörölhetjük egy 
nedves ronggyal. Problémamentesen lemosható 
a kezekről és kimosható a ruházatból. Szellőző 
kupak, nem mérgező, a színek kifakulhatnak, ha 
huzamosabb ideig süti a nap. Tároljuk vízszin-
tesen, ne rázzuk. 8 szín kartondobozban (fehér, 
sárga, narancssárga, piros, zöld, kék, ibolyakék, 
fekete)
Tollvastagság: Ø 15 mm 
Tollhossz: 135 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 – 7 mm
50 24 04 8 db/cs. ................................. 1.660,—

Decor glass - JOVI

Szuper puha és színben gazdag vízbázisú 
üvegfestő toll. A szín  krémes felvitele az írást és 
a rajzolást egyedi élménnyé varázsolja. Nedves 
törlőkendővel a felületről könnyen eltávolítható. 
Tollvastagság: Ø 15 mm 
Tollhossz: 140 mm 
Írásvastagság: kb. 2 – 7 mm
50 20 28 6 db/cs. ................................. 2.150,—

Filc- / ablakfesték decor - GIOTTO

Fényálló szín magas fedőerővel, vízbázisú.  
Az egyes színekre újabb réteg vihető fel és 
fedik a sötét és festett felületet is. Filctollként 
vagy ablakfestéshez ajánlott. Tartós pórusos 
felületeken mint karton, fa, papír, műanyag, kő, 
agyag vagy fém. NEM tartós üvegen, ablakon, 
tükrön - ezekről egyszerűen nedves ronggyal 
letörölhető. Problémamentesen lemosható a 
kézről, textíliákon viszont pecsétet hagyhat.  
12 szín (fehér, sárga, narancssárga, piros, 
rózsaszín, világoszöld, sötétzöld, világoskék, 
sötétkék, ibolyakék, barna, fekete) kartontokban. 
Tollvastagság: Ø 12 mm 
Tollhossz: 150 mm 
Vonalvastagság: kb. 1 – 4 mm
50 17 52 12 db/cs. ............................... 5.020,—

LINER & TUBUSOS FESTÉKEK

Hőre puffadó festék - PicTixx - KREUL
 
 
 
 

Feliratozni, díszíteni és színezni papírt, fát, 
kerámiát, követ, üveget, textíliát, stb. Lapos 3D 
effektust levegőn száradással érünk el, egy bár-
sonyos matt és kidomborodó 3D effektust pedig 
hőkezeléssel ( sütőben 150 °C-on, vasalóval 
vagy hajszárítóval). Vízalapú.
Színek + számok:   
fehér-01, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 48 .. 29 ml/tubus ......................... 970,—

Hőre puffadó festék Chalky Moments - 
KREUL

 
 

Papír, fa, kerámia, kő, üveg, textília, stb. 
feliratozásához, díszítéséhez és festéséhez. 
Ha levegőn hagyjuk száradni, akkor sima 3D 
effektus keletkezik, ha pedig hő hatására  
(150 °C-on sütőben, vasalóval vagy hajszá- 
rítóval) szárad, akkor egy bársonyos, matt  
és domború 3D effektus. Vízbázisú.
Tartalom: 
● 4 toll, egyenként 29 ml (White Cotton,  
 Mademoiselle Rose, Mint, Noble Nougat)
50 23 92 per készlet ............................ 3.420,—
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FESTÉS & RAJZOLÁS 471LINER & TUBUSOS FESTÉKEK

02 10 18 40

50 63 92

30

3D tubusos festék készlet - MARABU

 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzális festék, praktikus tubusformában 
bársonyos dombormű-hatás eléréséhez. Vízbá-
zisú, ideális vékony díszítésekhez, vonalakhoz, 
feliratokhoz és különböző sordíszekhez. Szára-
dási idő után (kb. 6 óra a festékfelvitel után) egy 
hajszárítóval (a legmagasabb hőfokon) vagy 
előmelegített sütőben 150 °C-on addig száríta-
ni, míg domború nem lesz és kész is van az 
egyedülálló dekoráció.
Tartalom:  
● 4 tubus egyenként 25 ml (középsárga,  
 cseresznyepiros, középkék, világoszöld) 
Mosható: max. 40 °C-on
50 16 60 per készlet ............................ 4.090,—

Gyöngyfestő - toll
 
 
 
 

 
Ezzel a festékmédiummal festhetünk különböző 
háttérre (üveg, fém, kerámia, fa, textília stb.) 
színes gyöngyöket. A méretet saját magunk ha-
tározzuk meg, az apró gyöngyök készítéséhez 
használjunk festékszűkítőt. A gyöngyök rövid 
időn belül megszáradnak és erősen tapadnak 
a felülethez. A gyöngyfestő egyedülálló, divatos 
alkotási hatást kínál. A festék káros anyagoktól 
mentes, vízben oldódó, száradás után már nem 
oldható.
Mosható: max. 40 °C-on 
Vasalás: a textiliát csak a fonákján vasaljuk!
 

 
Színek + számok: 
krém-02, sárga-10, arany-18, rubin-30,  
pasztellrózsaszín-40, pasztellzöld-50,  
pasztelltürkiz-63, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 51 .. 30 ml/tubus ......................... 970,— 

Csillám tubusos festék - MARABU
 
 
 
 

 

 

Ezzel a festékkel a gyerekek és a fiatalok király 
öltözékeket készíthetnek! Legyen az papír, kár-
tya, boríték vagy szövet, pl. póló, táska, stb.,  
az extrém magas csillámtartalomnak köszönhe- 
tően csodás, csillogó darabokat varázsolhatunk. 
Vízbázisú és időjárásálló. Ideális divatos díszí- 
tésekhez, vonalak, feliratok vagy díszítések 
készítéséhez. A textílián a száradási idő után 
rögzítsük a festéket! 
Rögzítés: sütőben 150 °C-on, vagy vasalással  
 a fonákján   
Mosható: max. 40 °C-on
 
 
 
 
 
 
 

 
Színek + számok: 
sárga-10, arany-18, rubinpiros-30, rózsaszín-40, 
kivi-52, petróleum-56, zafír-60, levendula-75, 
ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 61 .. 25 ml/tubus ...................... 1.080,—

Szűkítő

Menetes szűkítő. Ideális pontos kivitelezések- 
hez és finom díszítésekhez. Használható díszítő 
tollakhoz. mint pl. Pluster & Liner, csillám-,  
metálos-, gyöngyfestőtoll.
50 01 36 per db ................................... 1.000,—

Happy Effects készlet - KREUL

6 kiválasztott toll egy készletben, puffadó, csillá-
mos és csodás metálos effektusokhoz papírra, 
kőre, kerámiára, fára, üvegre és textíliára. Ezek-
kel bármit kidíszíthetünk. Szuper ajándékötlet!
Tartalom: 
● 3 hőre puffadó toll, egyenként 29 ml  
 (napsárga, rubinvörös, neon pink) 
● 2 csillámos toll, egyenként 29 ml  
 (kék, zöld) 
● 1 metálos toll 29 ml (ezüst)
50 24 01 per készlet ............................ 4.140,—

Elkészítési példa  
Faszeletek natúr - nyírfa (cikkszám 602816)

Verzierling doboz Mucki - KREUL

A Mucki barkácsfestékkel nagyszerű festeni, de néha szükség van speciális effektusokra is. Itt 
jönnek képbe a Verzierlingek, csillogó vízbázisú gyerek-effektusfestékek, 4 éves kortól. Rajzolás- 
hoz és díszítéshez papírra, kartonra, feszített vászonra, fára, kőre, terakottára, stb. A vegán festé- 
kek dermatológiailag bevizsgálva, parabén-, glutén- és laktózmentesek. A bőrről könnyen lemos- 
ható és textíliákból 30 °C-on kimosható.
Tartalom: 
● 7 tubus egyenként 29 ml-es festék (szikrázó ezüst, csillámezüst, szikrázó arany, csillámarany,  
 szikrázó fehér, szikrázó fekete, csillámpor / zöld) 
● 1 gyerek ragasztó, 29 ml
50 21 61 per cs. ......................................................................................................................7.090,—
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0,9 – 1,3 mm

0,9 – 1,3 mm

0,9 – 1,3 mm

0,7 – 1 mm

FESTÉS & RAJZOLÁS AKRILFILCTOLLAK472
Paint filctoll készlet extra fine - POSCA

Tartalom: 
●	 8	toll,	fehér,	sárga,	rózsaszín,	piros,	sötétzöld,	 
	 sötétkék,	világoskék,	fekete

Vonalvastagság:	 0,7	–	1	mm
50 23 85 8 db/cs. ................................. 9.320,—

Paint filctoll készlet fine - POSCA

Tartalom:  
●	 8	toll	-	fehér,	sárga,	rózsaszín,	piros,	sötét- 
	 zöld,	sötétkék,	világoskék,	fekete

Vonalvastagság:	 0,9	–	1,3	mm
50 21 79 8 db/cs. ............................... 10.510,—

Paint filctoll készlet fine - POSCA

Tartalom: 
●	 16	toll,	fehér,	sárga,	arany,	sötétnarancssárga,	 
	 rózsaszín,	lazac,	piros,	sötétzöld,	világoszöld,	 
	 sötétkék,	világoskék,	ibolyakék,	barna,	fekete, 
	 szürke,	ezüst

Vonalvastagság:	 0,9	–	1,3	mm
50 23 86 16 db/cs. ............................. 21.020,—

Paint filctoll készlet fine - POSCA

Tartalom:  
●	 4	toll	-	fehér,	arany,	fekete,	ezüst

Vonalvastagság:	 0,9	–	1,3	mm
50 21 81 4 db/cs. ................................. 5.510,—

A	POSCA	tollak	nagyon	különlegesek	és	egyediek,	minden	felületre	alkalmazható.	Több,	mint	30	éve	
megbízható	társak	hobbi	és	profi	művészeknek.	A	színek	vízállóak,	nem	fakulnak	időteltével	sem,	kinti	
használatra	célszerű	két	vagy	három	réteg	lakksprayvel	(cikkszám	50129400	vagy	5012942)	fixálni.	
További	segítséget	és	információt	a	POSCA	termékekről	a	www.posca.com	oldalon	talál.

Minden	textíliára	alkalmazható,	vasalóval	fixálva	
teljesen	mosásálló.	Ideális	minden	pamutanya-
gra,	mint	pl.	póló,	vitorlavászon,	juta,	bevonatos	
anyagra,	valamint	vászonra,	poliészterre,	visz-
kózra	vagy	selyemre.	Mosható:	40	°C-ig

Idealális	papírra	és	kartonra,	mint	rajzpapír,	
pauszpapír,	krepp-papír,	fénylő	vagy	matt	
felüleletű	papír	,	selyem	papír,	fotópapír	és	
nyers-	vagy	hullámkarton.	Az	időtálló	szín	 
nem	hatol	át	a	papíron.

PAPÍR

 HOW TO

Paint Marker -

TE XTIL

Kiváló	műanyagra,	gyantára,	vinilre,	PVC-re,	
latexre,	fóliákra,	plexire,	polisztirolra,	csomago-
lóhabhoz,	poliuretánhabra...

Átlátszó,	opálos	vagy	színes	üvegre,	valamint	
tükörre	is	ír.	Egy	nedves	törlővel	le	lehet	törölni.	
Tartós	eredményhez	sütőben	160	°C-on	45	percig	
égessük	rá.	Mosogatógépben	nem	mosható!

ÜVEG MŰANYAG

Tökéletes	agyaghoz	és	modellezőmasszához,	
de	kőhőz,	porózus	kőzetekhez,	betonhoz…

Á S VÁNYI ANYAGOK

Ráfesteni	és	kedv	szerint	változtatni.	Tartós	ered- 
ményhez	sütőben	120	°C-on	45	percig	égessük,	
Mosogatógépben	nem	mosható!

KER ÁMIA

Mindegy,	hogy	nyers	vagy	kezelt	fa,	bambusz	
vagy	parafa.

FA

Tapadás,	vonaldefiníció,	dörzsölésbírás	alumíni-
umon,	vason	és	bevont	acélon.

FÉ M

AKRILFILCTOLLAK
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01 11 41 43 56 57

58 64 65 75 77

91 95

63

01 16 18

21 35 43 52 57

61 62 66 90 92

18 90 92 1 – 2 mm

2 – 4 mm

1,8 – 2,5 mm

0,9 – 1,3 mm

FESTÉS & RAJZOLÁS 473AKRILFILCTOLLAK -AKRIL KREATÍVFESTÉKEK

Paint filctoll készlet fine pasztell - POSCA

Tartalom:  
●	 8	toll	-	bézs,	sárga,	lazac,	világosrózsaszín,	 
	 világoszöld,	égszínkék,	lila,	szürke

Vonalvastagság:	 0,9	–	1,3	mm
50 21 80 8 db/cs. ............................... 10.510,—

Paint filctoll készlet medium - POSCA

Tartalom:  
●	 8	toll	-	fehér,	sárga,	rózsaszín,	piros,	 
	 sötétzöld,	sötétkék,	világoskék,	fekete

Vonalvastagság:	 1,8	–	2,5	mm
50 21 82 8 db/cs. ................................11.450,—

Deco Painter -  
matt MARABU 
 
A	Marabu-dekorációs 
filctoll	egy	mindenttudó	zseni	a	tollak	között.	
A	csúcsminőségű	akrilfilctoll	minden	felületen	
használható	matton	fedő	festéshez,	vízbázisú,	
szagtalan,	időjárásálló	és	nem	fakuló.	Ezáltal	
különösen	alkalmas	gyermekeknek	is.
TIPP:	A	tollat	heggyel	felfele	tárolni.
Vonalvastagság:	 kb.	1	–	2	mm
 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok:  
arany-18,	fekete-90,	ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 15 .. per db ............................... 1.220,—

 

Vonalvastagság:	 kb.	2	–	4	mm
 

 
 
 

Színek + számok: 
fehér-01,	napsárga-16,	arany-18,	mandarin-21,	
cseresznye-35,	pink-43,	rezeda-52,	menta-57,	
pasztellkék-61,	tengerészkék-62,	sötétkék-66,	
kakaó-80,	fekete-90,	ezüst-92	 
A színek számát kérjük megadni!!
50 13 18 .. per db ............................... 1.210,— Elkészítési	példa

AKRIL KREATÍVFESTÉKEK

Krétafesték Chalky Finish

Chalky	Finish	kréta- 
festékkel	élvezhetjük	 
a	Vintage	Look-ot	és	 
a	Shabby	Chic-et	.	 
A	vízbázisú	krétafesték	 
a	tárgyaknak	egy	ultramatt	 
és	bársonyos	felületet	kölcsönöz.	 
Alkalmazható	különböző	felületekre,	 
mint	fa,	fém,	kerámia,	papírmasé,	műanyag,	
textília	vagy	falra	is.	A	festék	könnyen	kenhető	
és	a	hatalmas	krétatartalma	által	nagy	a	fedő- 
képessége.	A	fantáziának	semmi	sem	szab	
határt,	csiszolótechnikákkal,	két	színes	techni-
kával,	repesztő-technikával	(cikkszám	500009),	
patina-technikával	(kezelés	bivalypáccal	cikk- 
szám	50126000	vagy	50126089)	stb.	vizuális	
csúcspontok	jönnek	létre.	Felületvédelemhez	
viasszal	(pl.:	cikkszám	500004	vagy	500003),	
időjárásállósághoz	színtelen	lakkal	(pl.:	cikk- 
szám	500012	vagy	50129400)	kenjük	le.	Egy	
tégely	elegendő	kb.	2,78	m²	felületre.
 

Színek + számok: 
fehér-01,	vanília-11,	 
púder	rózsaszín-41,	pink-43,	 
jade-56,	mentazöld-57,	 
tengerzöld-58,	indiai	türkíz-63,	kékesszürke-64,	
sötét(coelin)	kék-65,	levendula-75,	szeder-77,	
világos	topáz-91,	antracit-95 
A színek számát kérjük megadni!
50 18 57 .. 118 ml/doboz .................... 1.910,—

Krétafesték Chalky Finish - készlet 1

  

 

Tartalom:  
●	 6	tégely	egyenként	118	ml	(fehér,	vanília,	 
	 púder	rózsaszín,	jade,	kékesszürke	és	 
	 világos	topáz)
50 18 59 fix ár per készlet .................. 9.540,—

Krétafesték Chalky Finish - készlet 2

  

 

Tartalom:  
●	 6	tégely	egyenként	118	ml	(pink,	mentazöld,	 
	 indiai	türkiz,	cölinszínkék,	levendula	és	szeder) 

50 19 96 fix ár per készlet .................. 9.540,—

Hőre puffadó festék  
Chalky Moments -  
KREUL

Papír,	fa,	kerámia,	kő,	üveg,	textília,	stb.	
feliratozásához,	díszítéséhez	és	festéséhez.	
Ha	levegőn	hagyjuk	száradni,	akkor	sima	3D	
effektus	keletkezik,	ha	pedig	hő	hatására	 
(150	°C-on	sütőben,	vasalóval	vagy	hajszá- 
rítóval)	szárad,	akkor	egy	bársonyos,	matt	 
és	domború	3D	effektus.	Vízbázisú.
Tartalom: 
●	 4	toll,	egyenként	29	ml	(White	Cotton,	 
	 Mademoiselle	Rose,	Mint,	Noble	Nougat)
50 23 92 per készlet ............................ 3.420,—
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50 53

61 69 81 90

01 13 20 30

21 35 43 53

59 60 65 70 80 90

01 12

18 28 92

Nature festék készlet - KREUL

A vízbázisú Nature festék különösen 
természetkímélő. A festék receptjétől a 
csomagolásáig minden jól átgondolt, ezzel 
felelősségteljesen hozzájárulunk a fenntartható 
jövőhöz. Nature optimális papírra, kartonra, 
kiszáradt betonra és agyagra. Természetes 
anyagokat, mit pl. fát, köveket, dióhéjat és  
kagylókat is színezhetünk.
● vízbázisú 
● matt, krémes, gyorsan száradó, nem fakuló 
● a recept 84 %-a fenntartható, természetből 
 származó nyersanyagokat tartalmaz 
● az üveg 27 %-ban hulladék üvegből készül  
 és 100 %-ban újrahasznosítható 
● a csavaros kupak 85 %-ban műanyag  
 hulladékból készül 
● a címke 30%-ban újrahasznosított  
 rostokból áll 
● a festék becsületes és biztonságos  
 körülmények között készül

Tartalom: 
● 4 üveg, egyenként 50 ml  
 (korall, óceán, eukaliptusz, kavics)
50 23 91 per cs. ................................... 5.760,—

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték  
bel- és külterületre egyaránt. 
● extrém időjárásálló és nem fakul 
● ideális betonra, kerti figurákra, falazatokra,  
 téglára, terracottára, fára, kőre és  
 hungarocellre 
● otthonra és a kertbe 
● egyszerű használat 
● kopásálló 
● vízbázisú 
● nem szükséges védőlakk
 
 
 
 
 
 

 
Színek + számok:  
fehér-01, citrom-12, mandarin-21, cseresznye-
piros-35, hot-pink-43, fűzöld-53, fenyőzöld-59, 
azúrkék-60, indiai türkiz-65, ibolyakék-70, 
nugát-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 82 .. 59 ml / üveg ....................... 1.350,—

Akril fényes lakk - KREUL

Vízbázisú, időjárásálló,  
nem mérgező és vízzel hígítható, egymás-
sal elegyíthető, jól fedő, nem fakuló, gyorsan 
száradó. Hobbyhoz, művészethez, iskolába, 
népi- és üvegfestészethez, modellépítéshez, 
szalvétatechnikához, stb. Alkalmazható fára, 
papírra, kartonra, viaszra, hungarocellre,  
agyagra, kőre, terrakottára, magától kemé- 
nyedő modellező masszára, fémre stb.
 
 
 
 
 

 
Színek + számok:  
fehér-01, napsárga-13, narancssárga-20, 
piros-30, zöld-50, hárszöld-53, égszínkék-61, 
sötétkék-69, világosbarna-81, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 35 .. 50 ml/üveg ........................ 1.280,—

Akril metálos festék - KREUL

Metálos-fényűző vízbázisú  
akrilfesték, vízzel hígítható és  
egymással keverhető. Vízálló,  
időjárásálló, nem mérgező.  
Alkalmazható fán, papíron, kartonon, hunga-
rocellen, kövön, száraz betonon, terakottán, 
fémen, üvegen, bőrön, stb.
 
 
 

 
Színek + számok:  
arany-18, réz / aranyosbronz-28, ezüst-92 
Színek számát kérjük megadni!
50 21 56 .. 50 ml/üveg ........................ 1.800,—

Akril metálos festék alap készlet - 
KREUL

Metálos-fényűző vízbázisú akrilfesték, krémesen 
fedő, egymással keverhető, nem fakuló, gyorsan 
száradó, vízálló, időjárásálló, nem mérgező 
és vízzel hígítható. Alkalmazható fán, papíron, 
kartonon, hungarocellen, kövön, száraz betonon, 
terakottán, modellező masszán, fémen, üvegen, 
kerámián, agyagon, műanyagon, bőrön, stb. 
Száradás után a festék lakkal festhető. 
Tartalom:  
● 6 üveg egyenként 20 ml (arany, rézvörös,  
 piros, ibolyakék, kék, zöld) 
● 1 ecset
50 19 45 per készlet .............................5.110,—

Akrillakk fényes- KREUL
 
 

 

Nem sárguló, gyorsan  
száradó védőlakk,  
műgyanta alapon. Teljesen  
száraz festésekre fára, kartonra, 
kőre, kerámiára és még sokféle műanyagra.  
Kül- és belterületre. Víz- és időjárásálló. 
TIPP: Tisztító & higítót (cikkszám 501184)  
 kérjük hozzárendelni az ecset tisztításához. 
50 00 11 50 ml/üveg ............................ 1.210,—

FESTÉS & RAJZOLÁS AKRIL KREATÍVFESTÉKEK474
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FESTÉS & RAJZOLÁS 475AKRIL KREATÍVFESTÉKEK

Akrillakk VariColor -  
ADLER

 
 
 
 
 
 
  
 

Az ideális lakk iskolába és hobbihoz.  
Könnyű vele dolgozni. Minden alkalma- 
zási területre (fa, fém, üveg, karton,  
műanyag, stb.). További alapozás nem  
szükséges. Időjárásálló és rozsdavédő,  
bel- és kültérre egyaránt alkalmas.  
Hőálló 100°C-ig. Felhordás függvényé- 
ben 1 liter 8-10 m2-re elég. Vízzel higít- 
ható és káros anyagoktól mentes,  
nedves állapotban letörölhető, száraz  
állapotban vízálló és nyál hatására  
nem oldódik.
TIPP: Fényes bevonathoz színtelen lakkot  
 (cikkszám 50211002) kérjük hozzárrendelni.

Színek + számok: 
fehér-01, színtelen-fényes-02,  
repcesárga-10 (RAL 1021),  
közlekedési piros-30 (RAL 3020),  
mélyfekete-90 (RAL 9005) 
A színek számát kérjük megadni!
50 21 10 .. 375 ml/doboz .................... 5.760,— 
50 21 11 750 ml/doboz, fényes-színt. 9.360,—

Színek + számok: 
tiszta zöld-51 (RAL 6037),  
égszínkék-61 (RAL 5015),  
szignálkék-69 (RAL 5005),  
őzborna-85 (RAL8007) 
A színek számát kérjük megadni!!
50 21 10 .. 375 ml/doboz .................... 6.660,—

Lakkspray  

 
Kiváló minőségű, vízbázisú  
akrillakk, minden felület  
díszítéséhez vagy védel- 
méhez. Hungarocellre nem  
alkalmazható. Erős fedőké- 
pességű- és magasfényű,  
bel- és kültérre alkalmas,  
időjárásálló és nem sárguló,  
kb. 10 perc alatt gyorsan  
szárad, öntisztító szelep.

Lakkspray - színtelen
Színek + számok:  
matt színtelen-00,  
fényes színtelen-02  
A színek számát kérjük megadni!!
50 12 94 .. 400 ml/doboz .................... 1.540,—

Lakkspray - metál
 

Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!!
50 12 94 .. 400 ml/doboz .................... 1.990,—

Lackspray - Color

Színek + számok:  
tiszta fehér-01 (RAL 9010),  
kádmiumsárga-10 (RAL 1021),   
tűzpiros-30 (RAL 3000),  
sárgászöld-51 (RAL 6018),  
égszínkék-61 (RAL 5015), fekete-90 (RAL 9005) 
A színek számát kérjük megadni!!
50 12 94 .. 400 ml/doboz .................... 1.540,—

Lakkspray csillám - MARABU 
Kiváló minőségű, átlátszó  
színes spray, ami magával  
ragadó csillám-hatásokat  
varázsol. Egyenletes felülelet  
elérése ecsetvonalak nélkül.  
Hungarocellre is használható  
alapozás nélkül. Extrém gyorsan  
szárad, nem halványul, nem  
teljesen időjárásálló, törölhető.  
Akrilalapú. Ideális sablonozáshoz is.

 

 
Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 20 41 .. 150 ml/doboz .................... 2.160,—

Lakkspray -  
magasfényű fémes

Magasfényű effektspray, 
minden sima felületre hasz- 
nálható, mint pl. fém, fa, üveg  
és műanyag. Nem időjárásálló  
és kenődésmentes, csak deko- 
rációs célokra alkalmazható,  
ennek ellenére vízálló és más  
háztartási tisztítószerálló.  
Kiváló akrilminőség, nagyon 
jó fedőerő, kiváló tapadási tulajdonság. Egy 
flakon kb. 0,6 m² felületre elegendő. Biztonsági 
előírás a dobozon.
Szín: arany
50 21 09 18 200 ml/doboz .................... 2.410,—

Mágnesfesték - MARABU

Fedő akrilalapozás mágneses tapadó felületek-
hez. Az erőteljes mágnesesség elérése érdeké-
ben, hígítatlanul és több irányban, több rétegben 
(3 – 4) hordjuk fel. Ideális falra, papírra, fára, 
MDF-re, fémre és feszített vászonra. Száradás 
után egyszerűen akrilfestékkel lefesthető, vízálló 
és nem fakul. Vízbázisú, 225 ml 4 rétegnél gyen-
gén nedvszívó felületre kb. 0,75 m2-re elegendő.
Szín: szürke
50 08 22 225 ml/doboz ....................... 3.170,—

Repesztőlakk

A repesztés kedvelt formája a dekorációs 
tárgyak megjelenítésének. Ilyen egyszerűen 
működik: a tárgyat kenjük be akrillakkal és  
száradás után vonjuk be vékonyan repesz- 
tőlakkal. Ha megszárad, kis repedések kelet- 
keznek, amelyek patinás hatást, shabby chic 
illetve used look kinézetet kölcsönöznek.
TIPP: Tisztító & higítót (cikkszám 501184)  
 kérjük hozzárendelni az ecset tisztítá- 
 sához.
50 00 09 59 ml/üveg ............................ 1.350,—

Ecsettisztító, organikus

A növényi alapú hígítómentes  
és szagtalan tisztítószer kimossa  
a friss és régi festékmaradékokat  
a szőrecsetekből. Ezenfelül sző- 
nyegekre és más textíliákra is  
használható folttisztítóként (rejtett  
helyen kipróbálni). Friss ragasztó- 
foltokat, bőrtermékek impregnálá- 
sát (appretúrát) eltávolítja, valamint 
felületeket megtísztít olaj és zsír 
maradékoktól.

50 22 61 250 ml/üveg .......................... 2.500,—
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Nincs minimális rendelési összeg!
Áruértékfüggő postaköltség:
 9.000 Ft-ig csak 1.440,– Ft 
18.000 Ft-ig  csak 1.080,– Ft 
27.000 Ft-ig csak 720,– Ft 

 Ingyenes szállítás  
27.000,– Ft felett!

Elkészítési példa
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AKRILFESTÉSZET
Akrilfesték - el Greco - KREUL

 

Ideális festék kezdőknek akrilfestészethez. 
Alkalmas lenvászonra, papírra, kartonra, kőre,  
fémre, bőrre, stb. A színek egymással keverhetőek,  
vízzel higíthatóak és ezáltal fedően vagy áttetsző- 
en festhető. Jó fedőerővel rendelkezik, különösen 
ragyogó és fényálló. Az El Greco festék egy jó és  
kedvező árú alternatíva hobbiművészeknek. 
Tartalom:  
● 12 kitűnő akrilfesték 12 ml-es alutubusban, titánfehér, valódi sárga,  
 cinóberpiros, kárminpiros, ultramarinkék, sötét kobaltkék, világoszöld,  
 krómoxidzöld, világos okker, égetett siena, égetett umbra és fekete  
 színekben.
50 07 90 per készlet .....................................................................2.750,—

Acryl Color - MARABU
 

Ezzel az akrilfestékkel a képek szinte maguktól  
készülnek! Az Acryl Color nagyon krémes, nem fakul,  
egymással keverhető, szükség esetén vízzel hígítható,  
még az arany és ezüst szín is. Ez a bársonyos matt  
festék gyorsan szárad és így gyorsan ráfesthető, 
nagyon jól fed és vízállóra szárad. Ecsettel vagy  
festőspaklival festhető. Legjobb eredmény érhető el  
minden akrilfestő technikánál feszített vásznon, papíron,  
kartonon, fán, magától keményedő modellező masszán,  
és sok minden máson. Sablonozáshoz és pecsételés- 
hez is alkalmas.
 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, metálos arany-18, narancssárga-20, cinóberpiros-31, 
kárminpiros-33, magenta-48, levélzöld-54, lézöld-55, cián-64, sötétkék-69, 
ibolyakék-70, középbarna-85, fekete-90, metálos ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 16 62 .. 100 ml/tubus ................................................................940,—

Acryl Color készlet - MARABU
 
 

 

 
Tartalom:  
● 5 x 100 ml fehér,  
 sárga, cinóberpiros,  
 sötétkék és fekete  
 színben
50 16 63 per készlet .....................................................................4.140,—

476 A diákokokból muvészek lesznek

Akrilfesték Acrylic, Solo Goya - KREUL

Sokoldalú akrilfesték modern megjelenéssel kiváló  
minőségben iskolai, tanulmányi, munkahelyi és szabad- 
idős tevékenységekhez. A vízbázisú festék jó fedőerővel  
bír, nem fakuló pigmenteket tartalmaz, intenzíven ragyog,  
krémesen kenhető, vízzel higítható, egymással jól kever- 
hetőek, gyorsan szárad, selymes matt. Különböző felületek- 
hez: papír, fa, lenvászon, karton, kő, fém, bőr, műanyag, stb.  
Ecsettel vagy spaklival is felvihető a felületre, vízálló, kül- 
térre és beltérre. Megfelel a DIN EN 71-3 szabványnak.
 

 
Színek + számok:  
fehér-01, világos valódi sárga-10, valódi narancssárga-20, cinóber- 
piros-31, lombzöld-54, kék-61, türkizkék-63, umbra-81, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 96 .. 250 ml/üveg ...............................................................2.050,—

Színek + számok:  
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 96 .. 250 ml/üveg ...............................................................2.880,—

Akrilfesték Acrylic  
készlet - Solo Goya -  
KREUL 6 x 250 ml
 
 
Tartalom: 
● 6 x 250 ml fehér,  
 világos valódi sárga,  
 cinóberpiros, sötétzöld,  
 kék és fekete
50 07 86 per készlet ...................................................................10.240,—

Akrilfesték Acrylic  
készlet, Solo Goya -  
KREUL 10 x 100 ml
 
Tartalom: 
● 10 x 100 ml fehér,  
 valódi világossárga,  
 kádmiumsárga,  
 valódi narancs,  
 cinóberpiros,  
 tengerészkék, sárgászöld, lombzöld, oxydbarna, fekete színekben 
● 1 leírás
50 07 85 per készlet ...................................................................11.340,—

Akrilfesték Acrylic készlet, Solo Goya - KREUL 32 x 20 ml

Tartalom: 
● 32 x 20 ml fehér,  
 elefántcsont,  
 citromsárga,  
 valódi világossárga,  
 kádmiumsárga,  
 indiai sárga,  
 valódi narancssárga,  
 terrakotta,  
 portrérózsaszín,  
 rózsaszín, valódi piros, cinóberpiros,  
 kárminpiros, magenta, borvörös, világoskék,  
 kék, koelinkék, ibolyakék, kobaltkék, ultramarinkék, türkiz,  
 világoszöld, sárgászöld, permanenszöld, lombzöld, bézs,  
 világos okker, arany okker, sötét oxidbarna, sötétbarna, fekete 
● 1 leírás
50 21 57 per készlet ...................................................................13.300,—
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477A diákokokból muvészek lesznek
Akrilfesték Triton Acrylic - Solo Goya - 
KREUL 
Made in Germany. Ideális  
akadémiára, művészethez,  
iskolába, színpadra, díszletek- 
hez, falfestészethez, dekorá- 
cióhoz és szabadidőhöz.  
Stúdióminőség - a kiváló uni- 
verzális festék kedvező áron.  
● sokoldalú, jól fedő,  
 intenzív színű, matt 
● időjárásálló  
● a színek egymással  
 keverhetőek, vízzel higítható  
● gyorsan szárad 
● nem fakuló, mész-pigmentes  
● kül- és beltérben is alkalmazható,  
 száradás után vízálló  
● papír, fa, lenvászon, karton, kő, fém, bőr és  
 sokféle műanyag festéséhez 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Színek + számok:  
fehér-01, bézs-02,  
portré rózsaszín (bőr)-07,  
elefántcsont-08, világos valódi sárga-10,  
kukoricasárga-14, valódi narancssárga-20, valódi 
piros-30, kármin-33, magenta-48, világoszöld-51, 
sárgászöld-52, permanenszöld-55, sötétzöld-59, 
kobaltkék-60, kék-61, világoskék-62, türkizkék-63, 
tengerészkék-68, ibolyakék-70, orgona-72, 
bordó-73, ibolyabíbor-76, sötét oxidbarna-80, 
briliáns világos okker-82, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 95 .. 750 ml/üveg ...................... 2.620,— 

Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 95 ..  750 ml/üveg ...................... 6.410,—

Akrilfesték Triton Acrylic Power Pack-
Solo Goya - KREUL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Előnyös csomag, átlátszó dobozban felnyitható 
fedéllel és kézre alakított markolattal, ideális a 
különböző tárgyak tárolására. 
Tartalom: 
● 8 üveg egyenként 750 ml (fehér, világos valódi  
 sárga,valódi narancssárga, eredeti narancs 
 sárga, piros, permanenszöld, ultramarinkék,  
 sötét oxydbarna, fekete) 

Dobozméret: kb. 37 x 24 x 21 cm
50 07 79  fix ár per doboz ................. 20.880,—

Triton Acrylic -  
keverőfehér  
SOLO GOYA

Abban különbözik a fehér  
színárnyalattól, hogy a  
keverőfehér kevesebb  
fedőerővel rendelkezik.  
Így egy színárnyalatot  
fokozatosan lehet világo- 
sítani anélkül, hogy azon- 
nal pasztellszínné változzon.
 
50 07 78 750 ml/üveg .......................... 2.620,—

Triton Acrylic Basic - SOLO GOYA,  
2.500 ml / vödör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Szín: fehér
50 13 99 01 2.500 ml/vödör ..................7.110,—

Rögzítő spray Hobby Line - KREUL

 
 

 
Átlátszó, nem sárguló, rugalmas védőlakk fest-
ményekhez, rajzokhoz és papírműnyomathoz. 
Akril-, olaj-, tempera-, gouache-, vízfesték, 
stb. rögzítéséhez. Száradás után a spray véd 
az UV-sugárzástól (megakadályozza a festék 
kifakulását), szennyeződéstől, portól és vízálló. 
A sprayt a kép teljes száradása után szórja fel 
(legalább 24 óra, olajfestékeknél néhány hét), 
csak beltéren tartós. Ideális a kimosható  
MUCKI barkács- és ujjfestékekhez.

Matt
50 04 50  150 ml/flakon ....................... 2.880,—

Fényes
50 04 51  150 ml/flakon ....................... 2.880,—

18 92
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FELKENŐ- &  
SZERKEZETPASZTA

Gitt - tejszínes-fehér

 

Halványfehér, finom szemcséjű akrilgitt.  
Azonnal használható domborművek és három- 
dimenziós struktúrák kialakításához vagy tár- 
gyak beágyazásához. A gitt színezhető vagy 
lefesthető akrilfestékkel. Olajlazúrokhoz is al- 
kalmas. A rétegnek nem szabad 1 cm-nél vas- 
tagabbnak lennie, a repedezés megakadályo-
zása miatt és hogy gyorsan megszáradjon. A 
szerszámokat a használat után vízzel tisztítjuk.
Száradási idő: 2 – 3 óra
50 04 79 500 g / doboz......................... 3.100,—

Struktúrpaszta - finom-fehér
 
 

Egyedülálló, képekre és dekorációkra spaklival 
felkenhető modellezőpaszta. Apró, 0,2 – 0,4 mm-
es kvarcdarabokkal kevert, ami által egyenletes 
finom felület keletkezik, hasonlít egy miniatűr 
szemcsésvakolathoz. A struktúrpaszta akril-
festékkel színezhető - mindenféle festékkel és 
lazúrral átfesthető. A réteg vastagsága ne legyen 
nagyon 10 mm-nél, a repedések megelőzése 
érdekében. A szerszámokat a használat után 
vízzel tisztítsuk.
Száradási idő: kb. 2 – 3 óra
50 04 80 500 g/doboz ......................... 3.100,—

Struktúrpaszta - durva-fehér
 
 
 

Ezt a struktúrpasztát 0,4 – 0,6 mm-es apró 
kvarcgyöngyökkel keverték, hogy így egy dur-
vaszemcsés felület legyen elérhető, hasonlít egy 
miniatűr szemcsésvakolathoz. A struktúrpaszta 
akrilfestékkel színezhető - mindenféle festékkel 
és lazúrral átfesthető. A réteg vastagsága ne le-
gyen több 10 mm-nél, a repedések megelőzése 
érdekében. A szerszámokat a használat után 
vízzel tisztítsuk.
Száradási idő: kb. 2 – 3 óra
50 04 89 500 g/doboz ......................... 3.100,—

478 A diákokokból muvészek lesznek

Ready Mixed Pouring készlet Solo Goya - KREUL

Színkombinációk, izgalmas színátmenetek, effektusok és egyedülálló minták érhetőek el a hasz-
nálatrakész Pouring készlettel. Merüljünk bele az öntő- és folyatásos technika elbűvölő világába.
● vízbázisú 
● folyékony állag a tökéletes folyási tulajdonsághoz 
● gyorsan szárad, száradás után selymesen fényes 
● száradás után vízálló

Tartalom: 
● 6 palack, egyenként 80 ml (fehér, kárminpiros, magenta, kobaltkék, fekete, zafírkék)
50 23 90 per cs. ......................................................................................................................7.020,—

Pouring Fluid Acrylic Medium,  
Solo Goya - KREUL 

Kontrasztos színkombinációk, izgalmas 
színátmenetek, hatások és egyedülálló minták 
érhetőek el a használatrakész Pouring-Fluid-dal. 
Merüljön bele az öntő- és folyatásos technika 
elbűvölő világába.
● vízbázisú 
● optimalizálja az akrilfestékek folyási tulajdon- 
 ságait anélkül, hogy a szín ragyogását  
 megváltoztatná 
● egy kimondott sejtképződés eléréséhez  
 szilikonolajjal kombinálható 
● összehangolva az Acrylic, Solo Goya - KREUL 
 akrilfestékekekkel 
● tisztán átlátszó, magasfényű lakkként  
 használható 
● száradás után vízálló, egy nem sárguló,  
 rugalmas felület keletkezik 
● szerszámot használat után rögtön kimosni
50 22 19 150 ml/doboz ....................... 1.670,— 
50 22 20 750 ml/üveg .......................... 5.020,—

Szilikon olaj - Fluid 

Szilikonolaj hozzáadásával olyan  
galaxisszerű sejtképződmények és  
struktúrák keletkeznek, amelyek a  
festéket meghasítják. Az átlátszó  
olaj kitolja a vízalapú akrilfestéket,  
így az alatta levő színrétegek látha- 
tóvá válnak. Keverjünk 2 – 3 csepp  
szilikon-olaj-folyadékot bele, amikor 
a Puoring-Fluid-ot és a festéket  
összekeverjük.

30 18 24 100 ml/üveg .......................... 1.690,—

Egy 20 x 20 cm-es feszített vászonhoz kb. 
150 ml Pouring Fluid-ra és összesen kb. 75 ml 
különböző színű akrilfestékre van szükség.

TIPP

Folyatásos- és öntő- 
technika akrilfestékkel

Pouring

Kontrasztos színkombinációk, izgal-
mas színátmenetek, effektusok és 
egyedülálló minták. Merüljön bele  
az öntő- és folyatásos technika 
elbűvölő világába.

Elkészítési példa

Elkészítési példa

Elkészítési példa

ÚTMUTATÓ

POURING 
így működik
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1 Ragasztót, Art Deco - KREUL (cikkszám 500615) jól felkever- 
 jük, egy puha ecsettel vékonyan felfestjük és kb. 20 percig  
 száradni hagyjuk.

2 A dekorációs fémet ráhelyezzük és egy puha ecsettel rányom- 
 juk és legalább 24 órát száradni hagyjuk. Az aranyozott felü- 
	 letet	védőlakkal	(cikkszám	500614)	védjük.	

18 28 92

479
ARANYOZÁS

Dekorációs fém

Hajszálvékony fémlemez.  
A dekorációs fémmel a  
legkülönbözöbb tárgya- 
kat	egyedivé	és	fényű- 
zővé	tehetjük.	
Méret: 140 x 140 mm
 
 
 
 
 
 
 

Színek + számok:  
arany-18, réz-28, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 00 31 .. 5 lap/cs. ............................ 1.260,—

 
 

Ragasztó - Art Deco -  
KREUL
 
 

Speciális ragasztó fém- 
lemezek és fémlemez- 
pelyhek rögzítéséhez.  
Vízbázisú.
 
50 06 15 50 ml/üveg ............................ 1.480,—

Védőlakk - Art Deco -  
KREUL
 
 
 

 
A fémlemezekkel  
aranyozott tárgyak  
védéséhez, beltérre,  
vízbázisú.
 
50 06 14 50 ml/üveg ............................ 1.480,—

Speciális elkenőecset
 
 
 
 

Nagy felületek festéséhez,  
fekete	kecskeszőr,	 
oválisra kidolgozva. 
Szélesség: kb. 2,5 cm
20 00 49 per db ................................... 1.370,—

A diákokokból muvészek lesznek

A „nemesítés és aranyozás“ divat-
ja visszatért. Az emberek még több 
csillogást és eleganciát szeretnének 
bevinni a négy fal közé. Ha hétköz-
napi tárgyakat ezzel a módszerrel 
nemesítünk, gyönyörű fényes rafinált 
egyedi darabok keletkezhetnek. 
Különböző alapanyagok alkalmasak 
erre, mint a fa, üveg, papír, vászon, 
karton, hungarocell, viasz, kerámia, 
fém, kő, bőr, stb.

FESTŐKELLÉKEK
Keverőpaletta -  
műanyag

Erős,	fehér	 
műanyagból	 
10 mélyedéssel. 
Méret: Ø kb. 17,5 cm 
Mélyedés: Ø kb. 3 cm
50 07 71 per db ...................................... 340,—

Festőkés - készlet
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kedvező	árú	előnyös	csomag,	kül.	méretben	és	
formában. 
20 06 69 5 db/cs. ................................. 2.000,—

Festőszivacs

Méret: 50 x 20 x 20 mm
20 00 02 4 db/cs. .................................... 430,—

Pipetta - műanyag
 
 
 
 

 
Ideális festékek, gyanta, stb. pontos adago-
lásához	és	felhordásához.	Puha	műanyagból,	
beskálázva (5 db 1 ml, 5 db 3 ml). 
Hossz: kb. 15,5 cm
50 08 89 10 db/cs. .................................. 720,—

Spakli fogazott - SCHULLER
 

 
Ideális ragasztóanyagok egyenletes felviteléhez, 
fogas- és hullámos minta kialakításához struk-
turpasztával vagy Fimoval (reliefhatás), négy 
oldalán fogazott.
Méret: kb. 90 x 130 mm
20 06 91 per db ...................................... 340,—

Festékező henger

Gumifelülettel,  
támasztóval és  
cseppfelfogóval,  
robusztus	műanyagból.	 
Alkalmas	különböző	festési	 
technikákhoz, könnyen tisztítható. 
Szélesség: kb. 100 mm 
Henger: Ø 30 mm
50 06 27 per db ................................... 1.400,—

MODERN TÁNYÉR 
ANYÁK NAPJÁRA

ALAPANYAG
Papírmasé - tányér szív
(Cikkszám 400715) lásd 429. oldal

Dekorációs fém
(Cikkszám 500031.. kül. színekben) lásd fent

Ragasztó - Art Deco - KREUL
(Cikkszám 500615) lásd jobbra

Védőlakk, Art Deco - KREUL
(Cikkszám 500614) lásd jobbra

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színekben) lásd 474. oldal

Akrilfestő ecset lapos - HOBBYSTAR
(Cikkszám 200643) lásd 238. oldal
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Srégecsetkészlet
 
 
 
 
 
 

 
Szintetikus szőrecset, lapos, srég ezüsttok-
kal. Ideális az egyedi festéshez, pontos, éles 
kontúrokhoz és vonalakhoz. 
Tartalom: 
● 3 db szintetikus szőrecset,  
 ecsetméret: 1 / 4“ (7 mm), 1 / 2“ (12 mm)  
 és 3 / 4“ (20 mm)
20 06 37 3 db/készlet .......................... 2.740,—

Akrilfestő ecsetkészlet - HOBBYSTAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartalom:  
● 3 db akrilfestőecset lapos 
 ecsetméret: 4, 8, 14 (6 – 15 mm) 
● 2 db akrilfestőecset kerek 
 ecsetméret: 2 és 6 (2 – 6 mm)
20 06 54 5 db/készlet .......................... 2.480,—

Laposecset - szintetikus
 

Kiváló minőség, háromszor főzött, erős, maha-
góni színű szintetikus sörte, különösen jó festék-
felvétel, alkalmas kiváló minőségű lakkozásra és 
mázolásra is, lakkozott fanyéllel. 
Ecsetszélesség: 25 mm
20 09 55 per db ................................... 1.220,—
Ecsetszélesség:  40 mm
20 09 56 per db ................................... 1.620,—

Festő- és ecsetpohár - DUO

Ideális pohár folyékony festékekhez vagy az 
ecset tisztításához. Az alján tapadókoronggal 
ellátott különleges dizájn meggátolja a felboru-
lást, a levehető fedélen pedig hat praktikus fakk 
van a színeknek. Négy színben. Véletlenszerű 
színválasztás.
Méret: Ø 60 x 80 mm 
Ecsetnyílás: Ø 20 mm
20 10 77 per db ...................................... 650,— 
20 10 78 8 db/cs. ................................. 4.900,—

Feszített vászon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olaj-, akril-, tempera- és gouachefestéshez, 
100% pamut, alapozott, savmentes, közepes 
durva szerkezet, a hátoldalra tűzve. 

Mélység: kb. 13 mm  
Lécmélység:  17 mm 
Vastagság: kb. 380 g / m²

Téglalap:
50 08 37 18 x 24 cm ................................ 630,— 
50 08 23 24 x 30 cm ................................ 700,— 
50 08 24 30 x 40 cm ................................ 990,— 
50 08 39 30 x 60 cm ............................. 1.300,— 
50 08 35 20 x 50 cm ............................. 1.060,— 
50 08 25 40 x 50 cm ............................. 1.420,— 
50 08 30 40 x 60 cm ............................. 1.670,—
 
Négyzet:
50 08 36 10 x 10 cm ................................ 340,— 
50 08 26 20 x 20 cm ................................ 560,— 
50 08 27 30 x 30 cm ................................ 920,— 
50 08 28 40 x 40 cm ............................. 1.130,— 
50 08 29 50 x 50 cm ............................. 1.800,—

Képakasztó fül - fém
 
 
 

Stabil képakasztók  
szegelni, sárgaréz  
bevonattal, lehajtható füllel. 
TIPP: Hozzáillő szeget (cikkszám 101726)  
 1 – 2-es mérethez vagy (cikkszám 101727)  
 3-as mérethez kérjük hozzárendelni.
Méret 1: 20 x 12 mm, furat: Ø 1,2 mm
10 16 32 100 db/cs. ............................. 2.090,—
Méret 2: 24 x 14 mm, furat: Ø 1,2 mm
10 09 70 10 db/cs. .................................. 350,— 
10 16 33 100 db/cs. ............................. 2.390,—
Méret 3: 27 x 17 mm, furat: Ø 1,8 mm
10 16 34 100 db/cs. ............................. 2.750,—

Szeg / képakasztó szeg / 
kerekfejű szeg 
Sárgarézzel bevont.  
Szeg Ø: 1,0 mm, hossz: 10 mm, 
Tartalom: kb. 1.000 db
10 17 26 100 g/cs. ............................... 1.510,—
Szeg Ø: 1,6 mm, hossz: 13 mm,  
Tartalom: kb. 470 db
10 17 27 100 g/cs. ............................... 1.190,—

Képakasztó / ragasztófül - papír
Gumírozott, megerősített papírból  
készült lap, ragasztható, vízálló,  
fémfül sárgarézzel bevonva,  
tartó erő kb. 1.000 g-ig, ideális  
képek, plakátok, fa, kerámia,  
stb. felakasztásához, ragasz- 
tás után terhelés nélkül  
száradni hagyni. 
Méret: Ø kb. 30 mm
40 02 94 20 db/cs. .................................. 580,— 
40 02 95 100 db/cs. ............................. 2.590,—

Festőkarton
 
 
 
 
 
 
 

 
A kedvező árú megoldás a feszített vászon  
helyett. Ezáltal idálisan alkalmazható a festé- 
szetben iskolákban és óvodákban. Az erős  
karton kiváló minőségű 100 %-os közepes  
szemcsézésű pamuttal van bevonva és ala- 
pozva. Az anyag a hátoldalán be van hajtva és 
egy papírral kasírozva. Kézzel készített, ezért 
részben kisebb méreteltérések lehetnek. Olaj-, 
akril-, tempera- és gouachefestéshez, stb.  
Vastagság: 3,5 mm, kb. 300 g / m²
50 16 87 10 x 10 cm ................................ 200,— 
50 16 88 20 x 20 cm ................................ 390,— 
50 07 99 24 x 30 cm ................................ 520,— 
50 08 00 30 x 40 cm ................................ 720,— 
50 08 01 40 x 50 cm ................................ 930,—

Mini festőállvány - fa

Nagyon szép és praktikus mini- festőállvány.  
Ezzel a kis műalkotások és üzenetek meg- 
találhatják az ideális helyüket az íróasztalon, 
komódon stb. Kedves ajándék anyák-, apák  
napjára vagy születésnapra. Alkalmas a kicsi 
feszített vászonhoz (cikkszám: 500836) és 
festőkartonhoz (cikkszám: 501687). 
Méret: kb. 7 x 12 cm
10 20 14 6 db/cs. ................................. 2.880,—

Aluminium - festőállvány  
Solo Goya - KREUL
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Asztali állványként is használható! Összecsuk- 
va, praktikus fekete nylontáskában szállítjuk. 
Könnyű felállítani, gyors magasságállítás a te- 
leszkópos lábaknak köszönhetően, rugós kép- 
rögzítés, különösen széles képtartó, gyorsrög- 
zítő csavarok könnyen állítható magassággal. 
Maximális  
képmagasság:  80 cm 
Teljesmagasság: kb. max. 160 cm  
Súly:  kb. 800 g (táskával)  
Hossza összecsukva: kb. 55 cm
50 08 40 per db ................................... 8.460,—

480 A diákokokból muvészek lesznek
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FESTŐSABLONOK

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Korongok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Sablonméret: 30 x 30 cm
50 05 81  per db ................................... 2.880,—

Pillangó II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Sablonméret: 30 x 30 cm
50 16 46  per db ................................... 2.880,—

Festősablon - járművek

6 különböző motívum. Így készülnek a 
különböző technikákkal, mint kifestés, tupfolás, 
lefújás stb. csodás képek. Stabil és formabiztos 
minőség, könnyen tiszítható. 
Méret: 14 x 15 cm
50 05 19  6 db/cs. ................................. 1.040,—

Sziluett sablon

Egyszerűen és gyorsan elkészíthető  
különleges sablonhatások! A nagy formá- 
tumú negatív sablonok sokoldalúan alkal- 
mazhatóak. Nagyszerűen használhatóak Art -  
és Fashion-Spray-MARABU-val különböző  
felületekhez. De minden más textil- vagy 
akrilfestékkel is használható fán, papírmasén, 
papíron, textílián valamint falon, stb. 
TIPP: Fix-it ragasztó spray használatával  
 megakadályozhatjuk a sablon  
 elcsúszását! 

Romanikus pillangó

 

Sablonméret: 15 x 15 cm
50 17 02  per db ................................... 1.620,—

Mászó gekkó

 
 

Sablonméret: DIN A4 (210 x 297 mm)
50 17 04  per db ................................... 2.480,—

Ábécé & betűk

 

Sablonméret: 30 x 30 cm 
Betűméret: kb. 2,7 cm
50 20 36  per db ................................... 3.020,—

Primrose

 

Sablonméret: 15 x 15 cm
50 20 33  per db ................................... 1.620,—

Indian Elephant

Sablonméret: DIN A4 (210 x 297 mm)
50 20 34  per db ................................... 2.480,—

Wild Tiger

 

 
 

Sablonméret: 30 x 30 cm
50 20 35  per db ................................... 3.060,—

Sablonozó ecset
 

Fehér sörte, rövid nyél, natúr. Tupfoláshoz és 
sablonozáshoz.
Ecsetméret: Nr. 2 (6 mm)
20 00 06  per db ...................................... 230,—
  10 db-tól .................................. 200,—
Ecsetméret: Nr. 4 (10 mm)
20 00 07  per db ...................................... 280,—
  10 db-tól .................................. 250,—
Ecsetméret: Nr. 6 (11 mm)
20 00 08  per db ...................................... 340,—
  10 db-tól .................................. 310,—
Ecsetméret: Nr. 8 (15 mm)
20 00 09  per db ...................................... 460,—
  10 db-tól .................................. 430,—
Ecsetméret: Nr. 10 (16 mm)
20 00 10  per db ...................................... 610,—
  10 db-tól .................................. 570,—

FESTÉS & RAJZOLÁSFESTŐSABLONOK

Gyorsan varázsolhatunk stílusos  
hatásokat! A nagy formátumú sablo-
nokat sokoldalúan alkalmazhatjuk.  
Kiválóan használható fán, papírma-
sén, papíron, falon és textílián.  
TIPP: Fix-it tapadó spray-vel megaka-
dályozhatjuk a sablon elcsúszását! 
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WEB
Webáruházunkban 

www.winkleriskolaszer.hu
Barkácstippek 

Festés / Alkotás sablonokkal

SABLONOK 
így működik
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Elkészítési példa  
Fa - teamécsestartó (cikkszám 101615)
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FESTÉS & RAJZOLÁS ÖNTAPADÓ FESTŐSABLONOK482
Szivacsecset - készlet
 
 
 
 
 
 
 

Fanyél szivacsfejjel, négyféle. 
Ecsetméret: Ø kb. 40, 28, 20 és 12 mm
20 06 66 4 db / cs. ................................... 630,—

Fix-It ragasztó spray - MARABU
 
 
 

A színtelen ragasztó spray  
lehetővé teszi a sablonok több- 
szöri ragasztását és levételét  
például nyomtatáskor textíliák- 
ra, megakadályozza ezek el- 
csúszását. A sablont befújjuk,  
szikkadni hagyjuk és rögzítjük.  
A ragasztó szappanos vízzel  
lemosható.
Mennyiség: 150 ml / doboz
40 00 54 per db ................................... 2.120,—

Tisztító & hígító - MARABU
 
 
 

Ideális organikus oldószerbázisú  
lakkok hígítására, ezenfelül kitűnő  
üveget, porcelánt, fémet, ecsetet,  
sablonokat és márványozó segéd- 
eszközöket tisztítani. Tisztítás után 
a zsír- és pormentes felület  
festésre kész. 
50 11 84 100 ml/üveg .......................... 1.730,—

ÖNTAPADÓ  
FESTŐSABLONOK

Öntapadó festősablonok
 
Öntapadó sablon sablonozáshoz akril-, textil- 
és porcelánfestékkel. Kiválóan alkalmazható 
fán, terrakottán, papírmasén, papíron, üvegen, 
porcelánon, textílián és fémen.

Ábécé, számok és motívumok

Betűméret: 0,7 – 1,1 cm 
Mennyiség: 77 különböző motívum
50 19 27 per db ...................................... 820,— 
 5 db-tól .................................... 720,—

Felirat

Leírással
Sablonméret: 2,3 x 2,6 – 8,6 x 12,7 cm 
Betűméret: kb. 2,2 és 3,5 cm 
Számméret: kb. 3,5 cm 
Mennyiség: 70 különböző motívum
50 19 28 per cs. ................................... 1.150,— 
 5 cs.-tól ................................. 1.040,—

Szegélyek

Sablonméret: 11,5 x 20,5 cm 
Mennyiség: 3 különböző motívum
50 19 26 per db ...................................... 750,— 
 5 db-tól .................................... 640,—

Toll

Sablonméret: 11,5 x 20,5 cm 
Mennyiség: 5 különböző motívum
50 19 25 per db ...................................... 750,— 
 5 db-tól .................................... 640,—

Öntapadó sablonok
 
Öntapadó sablon sablonozáshoz akril-, textil- 
és porcelánfestékkel. Kiválóan alkalmazható 
fán, terrakottán, papírmasén, papíron, üvegen, 
porcelánon, textílián és fémen.

Madarak

Sablonméret: 15 x 15 cm 
Mennyiség: 5 különböző motívum
50 19 23 per db ...................................... 750,— 
 5 db-tól .................................... 640,—

Szívek

Sablonméret: 15 x 15 cm 
Mennyiség: 9 különböző motívum
50 19 24 per db ...................................... 750,— 
 5 db-tól .................................... 640,—
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Vásároljon  
kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu
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FESTÉS & RAJZOLÁS 483PECSÉTNYOMÓ - DEKORÁCIÓS HÓ

Öntapadó sablonok
Kiváló minőségű, öntapadó szitanyomó sablon. 
Nagyon finom, puha anyag filigrán motívumok-
hoz és feliratokhoz. Tapad textilre, fára, feszített 
vászonra, papírra, stb. Zseniálisan egyszerűen 
készíthetünk csodaszép motívumokat: a festéket 
kenjük fel a mellékelt raklival vagy egy sablono-
zó ecsettel, máris kész!

Kitchen Pirate
Sablonméret: DIN A5
50 22 71 per cs. ................................... 2.120,—

Szitakötő & méhek
Sablonméret: DIN A5
50 23 18 per cs. ................................... 2.120,—

Mandala
Sablonméret: DIN A5
50 23 35 per cs. ................................... 2.120,—

Mondatok
Sablonméret: DIN A5
50 23 36 per cs. ................................... 2.120,—

Grill Master
Sablonméret: DIN A4
50 22 64 per cs. ................................... 3.560,—

Smile
Sablonméret: DIN A4
50 22 66 per cs. ................................... 3.560,—

Hotel Mama
Sablonméret: DIN A4
50 22 63 per cs. ................................... 3.560,—

PECSÉTNYOMÓ

Fa - pecsétnyomó

Kiváló minőségű, kézzel faragott pecsétnyomó 
fából. Ideális különféle formázható masszákba, 
mint például agyag, modellezőmassza, sótész-
ta, Fimo, homok, stb.  struktúrákat és mintákat 
nyomni. Kiválóan használható más pecséte-
léshez is, pl. textilre, papírra, stb. A legszebb 
eredményeket akkor érjük el, ha puha alapon, 
szöveten vagy filcen dolgozunk. Ha a motívu- 
mot papírra szeretnénk nyomtatni, akkor  
tegyünk alá egy filclapot.
TIPP: Nem alkalmas pecsétpárnához. A kívánt  
 festéket (akrilfesték, szövetfesték, plakát- 
 festék, stb.) egy szivacsecsettel (cikkszám  
 200666) a pecsétnyomóra rákenjük. 

Angyal
Méret: kb. 6 cm, vastagság: kb. 3,5 cm
30 16 38 per db ................................... 2.950,—

Jégkristály
Méret: kb. 9 cm, vastagság: kb. 3,5 cm
30 16 39 per db ................................... 4.420,—

Fa
Méret: kb. 6 cm, vastagság: kb. 3,5 cm
30 16 40 per db ................................... 4.100,—

Az élet virága
Méret: kb. 6 cm, vastagság: kb. 3,5 cm
30 16 41 per db ................................... 4.100,—

Szent család
Méret: kb. 6 cm, vastagság: kb. 2,5 cm
30 17 79 per db ................................... 3.060,—

Mikulás
Méret: kb. 9 cm, vastagság: kb. 2,5 cm
30 18 28 per db ................................... 4.460,—

DEKORÁCIÓS HÓ
Cres deco, hópaszta - KREUL

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ez a struktúrpaszta lehetővé  
tesz plasztikus hatású dekorá- 
ciót, különösen mutatós szalvé- 
tatechnika és akrilfesték kom- 
binációjában. Használható:  
terrakottára, fára, kerámiára, 
kőre, kartonra, feszített vá- 
szonra és hungarocellre.
 
50 04 76 150 ml/doboz ....................... 1.960,—

Dekorációs hó - paszta
 

Bársonyos, nagyon finom hópehelypaszta. 
A hópaszta ezért közvetlenül ecsettel vagy 
keverőspaklival felvihető, elosztható és 
modellezhető a kívánt alapra. Az csekély súlya 
miatt különösen alkalmas kollázshoz, szal-
vétaképekhez, hógolyókhoz, dekorációkhoz, 
ahol a hó, felhők és szakállak tökéletesen kell 
kinézzenek. A szerszámokat a használat után 
vízzel lemosni.
Száradási idő: kb. 2 – 3 óra.
50 04 81 300 g/doboz ......................... 3.020,—

Csillámpor

Szép, többnyire hatszögletű dekorációs 
műanyag csillámpehely. Szórható képekre,  
csokrokra, kollázsokra, stb., nagyon kiadós. 
Méret: Ø kb. 0,6 mm
Színek + számok:  
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 18 80 .. 100 g/cs. ........................... 2.200,—

Elkészítési példa
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Elkészítési példa

1 Kenjük fel a Deco rögzítőt vastagon egy ecsettel a tasakra.  
 Az ecsetet  azonnal mossuk ki vízzel.

2 A tasakot húzzuk rá egy vödörre és modellezzük formára.  
 Hagyjuk éjszakára száradni, majd távolítsuk el a vödröt. 

3 2 – 3 napig hagyjuk megszáradni, majd fessük le vízálló  
 akrilfestékkel.

SZALVÉTATECHNIKA

Szalvétaragasztó Art Potch  
lakk & ragasztó, Hobby Line - KREUL 
Szalvéta- és papírragasztó terrakottára, fára, 
kerámiára, kőre, kartonra, hungarocellre stb. 
Átlátszó vízbázisú folyadék.
Átlátszó
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

50 04 75 150 ml/doboz ....................... 1.670,— 
50 04 70 750 ml/üveg .......................... 4.670,—

Átlátszó fényes
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
50 04 69 150 ml/doboz ....................... 1.670,— 
50 04 77 750 ml/üveg .......................... 4.670,—

Szalvétaragasztó  
Textil Potch,  
Javana - KREUL
 
 
   
Szalvétaragasztóval és  
friss szalvétamotívumokkal  
pamuttáskáknak,  
párnahuzatnak, asztalterítőnek, hátizsákoknak és 
sokminden másnak egy teljesen új külsőt kölcsö 
nözhetünk. Az elkészített textíliák fonákjukon 
40°C-ig moshatóak. Többféle elkészítési lehető- 
ség adódik JAVANA textilfesték (világos anyagok-
ra) kombinációjával. A motívumokat az anyagfes-
tékkel körbefesthetjük vagy az anyagot alapozhat-
juk. Átlátszó vízbázisú folyadék textíliákhoz. 
50 04 73 150 ml/doboz ....................... 1.870,—

Szalvétaragasztó gyertya potch,  
Hobby Line - KREUL

Speciális szalvétara- 
gasztó a szalvétatech- 
nika alkalmazásához  
gyertyákra. Alkalmazás:  
a kiválasztott szalvétamo- 
tívumot kivágjuk. A dekorál- 
ni kívánt részt a gyertyán Potch ragasztóval be-
kenjük. A felső mintás szalvétaréteget ráhelyez-
zük. Mégegyszer gyertya potch ragasztóval be-
kenjük. Száradni hagyjuk- máris kész. Keverjük 
össze jól minden használat előtti! Az égésgátló 
adalékok letelepednek az aljára.
 
50 04 72 150 ml/doboz ....................... 1.870,—

 
Szalvéták
Kiválasztott, álomszép motívumok a szalvéta-
technikához. 
Méret: 33 x 33 cm, háromrétegű

 
 
 
 

Merry Christmas Bijou
50 21 48 20 db/cs. .................................. 940,—

Szent Miklós
50 22 47 20 db/cs. .................................. 940,—

 
 
 
 

Spirit
50 17 63 20 db/cs. ............................... 1.080,—

Első áldozás Pius
50 21 44 20 db/cs. .................................. 940,—

 
 
 

 

Home
50 19 20 20 db/cs. .................................. 860,—

DECO KEMÉNYÍTŐ

Deco keményítő, Hobby Line - KREUL

 

 
 

 

Formaalkotó, levegőre száradó, vízalapú 
rögzítő. Egyszerűen a kívánt tárgyat deko 
keményítővel bekenni - száradni hagyni - kész. 
Alkalmas textíliák, selyem, bőr és természetes 
papír keményítésére.
 
50 04 58 750 ml/üveg .......................... 4.500,—

FESTÉS & RAJZOLÁS SZALVÉTATECHNIKA - KEMÉNYÍTŐ484
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A saját készítésű dekorációk a falat 
egyedülállóvá teszik. Készítsen terra-
cotta vázákat, porcelánokat, fado- 
bozokat, képkereteket, gyertyákat  
és textíliákat játszva szalvétamotí- 
vumokkal.
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Információ: Ideális festékek a 
szalvétatechnikához az Akril barkács- 

& kreatív festéknél találhatóak.
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Elkészítési példa

1 Lézernyomtatóval nyomtassuk ki a motívumot és nyomtatott  
	 oldalt	a	kívánt	helyre	helyezzük.	Transzfer	kijelölővel	fessük	 
 le a hátoldalt.

2 Egy spaklival nyomkodjuk meg.

3 A nyomatot húzzuk le óvatosan, kész. Száradás után vízálló 
 és törlésálló.

Elkészítési példa

INFORMÁCIÓ
●	 Szublimációs	/	fantom	filcet,	Javana	-KREUL 
 (cikkszám 500128) az 553. oldaltól talál. 
● Húzófa / raklit szitanyomóhoz (cikkszám  
 300006) a 270. oldaltól.
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FESTÉS & RAJZOLÁS 485FOTÓ & NYOMTATÓ TRANSZFER

FOTÓ & NYOMTATÓ TRANSZFER

Fotó transzfer  
ragasztó,  
Hobby Line -  
KREUL
 
 
 
 

 
 

 

Vízbázisú, vízálló, szárazon selymesen fénylik 
és átlátszó. Lézernyomtatott fényképek, kiolló-
zott újságcikkek vagy képek felvitele pl. feszített 
vászonra, fára, kerámiára, fémre, üvegre, 
porcelánra és szövetre (kézi mosás). Bevonó 
lakknak is használható, így védi a képet portól 
és kosztól. Puha ecsettel a kívánt képre és 
felületre felvisszük. Elhelyezés után ráklival vagy 
puha	kendővel	egyenletesen	rányomkodjuk.	
Legalább 10 percig szárítsuk hajszárítóval vagy 
hagyjuk	24	órát	szobahőmérsékleten	száradni.	
Nedvesítsük be a papírréteget, majd dörzsöljük 
le az ujjunkkal vagy egy puha szivaccsal. Így 
csak	a	vízálló,	ragasztóba	beágyazott	nyom- 
tatófesték marad meg.
 
50 15 90 150 ml/doboz ....................... 1.780,— 
50 15 91 750 ml/üveg .......................... 4.680,—

Transzfer kijelölő - KREUL

  

Színtelen transzferanyag lézernyomatok  
egyszerű	átviteléhez	papírra,	fára,	parafá- 
ra,	terrakottára,	dekorgumira,	kőre,	kerámi- 
ára, textilre és természetes rostokra.  
Oldószeres.
A	megfelelő	kulcsszó	a	„szimpla“:	a	motívu-
mot vagy feliratot tükrözve nyomtassuk ki egy 
lézernyomtatóval, utána helyezzük a nyomtatott 
felével a kívánt felületre, a hátoldalát kenjük be 
Transfer	Marker-rel,	nyomkodjuk	rá	a	felületre,	
máris kész.
Száradás	után	vízálló	és	nem	törlődik	le.
TIPP: Ízlés szerint átlátszó festékkel,  
 pl. Aqua Paint Marker (cikkszám 502167  
 vagy 502170) vagy falazúrral  
	 (cikkszám	501258..)	lekenhető.
Vonalszélesség: kb. 1 – 5 mm
50 23 01 per db ................................... 1.580,—

ÜVEG- & PORCELÁNFESTÉK

Porcelán filctoll készlet – EDDING

Az	új	Edding	ecset	jellegű	porcelán	filctollal	por- 
celán,	mázazott	kerámia	és	hőálló	üveg	egyé- 
nileg	színezhető	és	díszíthető.	A	flexibilis	ecset- 
hegynek	köszönhetően	a	nagy	felületes	és	a	
vékony	kreációk	is	lehetségesek.	Már	kezdők	 
is	gyorsan	tudnak	varázsolni	csodás	eredmé- 
nyeket,	mivel	a	krémszerű	színfelvitel	egyenle-
tes,	brilliáns	színeredményt	tesz	lehetővé	elfo- 
lyás	nélkül.	A	tárgyakat	a	színezés	előtt	gondo- 
san mossuk meg mosogatógépben, majd a 
maradék zsírt távolítsuk el tisztítóval & higító-
val (cikkszám 501184) vagy alkohollal. Ha a 
festékeknél	átfedések	vannak,	akkor	az	első	
réteg	felvitelt	hagyjuk	megszáradni,	mielőtt	a	
következő	réteggel	folytatnánk	a	festést.	Vágó- 
felületet	vagy	belül	az	edényt	ne	fessük.	Rövid	
száradási	idő	után	sütőben	160	°C-on	kb.	25	
percig égetjük, csak ezután lesznek a tárgyak 
mosogatógépállóak. A tollakat használat után 
vízszintesen tároljuk, vízbázisú pigmenttinta. 
Vonalvastagság: kb. 1 – 4 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Színek + számok:  
piros	árnyalat-30,	kék	árnyalat-60,	színes-99 
A színek számát kérjük megadni!
50 18 37 .. 6 db/cs. ............................. 3.590,—
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WEB

Pontos utasítások webáruházunkban 
www.winkleriskolaszer.hu

Barkácstippek Festés  / Fotó transzfer 
ragasztó

FOTÓ TRANSZFER 
RAGASZTÓ 
így működik
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Elkészítési példa

FESTÉS & RAJZOLÁS ÜVEG- & PORCELÁNFESTÉK486

Porcelán & üveg toll KREUL
Ideális készlet a legkedveltebb  
tollakból, gyönyörű hatásokhoz,  
akár sötét alapra is! Fedő, vízbázi- 
sú üveg- és porcelánfesték, kerámiá- 
ra és fémre is. 160 ° C-on 90 percig  
kiégetni a sütőben. Kiégetés után vízálló és mos-
ható mosogatógépben. A tollakat vízszintesen 
kell tárolni.
TIPP: A tárgyat festés előtt alaposan meg kell  
 tisztítani. Tisztító & hígítót (cikkszám  
 501184 vagy 500024) kérjük hozzárendelni.

Clear készlet

Átlátszó, fénylő üvegfestő tollak, átlátszó hatá-
sokhoz, mint pl. mécsesek. Festéshez porcelán-
ra, üvegen kerámián és fémen.
Tartalom: 
● 4 toll: sárga, piros, kék, zöld 
● 1 fekete kontúrtoll

Vonalvastagság kontúr: kb. 1 – 2 mm 
Vonalvastagság toll: kb. 2 – 4 mm
50 06 17 5 db/készlet .......................... 4.770,—

Csillám készlet

félig átlátszó, vízbázisú festék csillámhatásokkal, 
ideáli ünnepi dekorációkhoz. 
Tartalom: 
● 5 toll a következő színekben: napsárga,  
 piros, kék, világoszöld, antracit

Vonalvastagság: kb. 1 – 3 mm
50 04 35 5 db/készlet .......................... 5.580,—

Glamour készlet

Jól fedő és részben fémesen fénylő festék,  
csodálatos hatásokhoz akár sötét háttereken. 
Tartalom:  
● 4 toll, fehér, fekete, metálos arany,  
 metálos ezüst

Vonalvastagság: kb. 1 – 4 mm
50 23 00 4 db/cs. ................................. 4.500,—

Handlettering készlet

Jól fedő festék, különböző hegyvégekkel, ideális 
divatos feliratokhoz.
Ideális készlet divatos feliratokhoz!

Tartalom:  
● 4 toll különböző hegyekkel (medium, finom,  
 calligraphy, ecset)
50 22 99 4 db/cs. ................................. 4.500,—

Üveg & porcelán Clear készlet - KREUL

Gyorsan szárad, nem fakul, vízbázisú. Négy órás 
száradási idő és 30 perc égetés 160 °C-nál után 
a festék mosogatógépben tisztítható (kb. 60 °C-
ig). Csak olyan felületekre festhető, amely nem 
érintkezik élelmiszerrel. A festendő tárgy hőálló, 
tiszta, zsírmentes és sima kell legyen.

TIPP: A tárgyat tisztítsuk meg alaposan. Tisztító  
 & hígítót (cikkszám 501184 vagy 500024)  
 rendeljünk hozzá.

Üveg & porcelán Clear készlet - KREUL
 

Kristálytiszta, átlátszó üveg- és porcelánfesték 
színes üvegre emlékeztető kinézettel. A felvitt 
szín előszőr tejes, de mire megszárad, átlátszó 
lesz.
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 20 ml (napsárga, narancs- 
 sárga, cseresznyepiros, sötétkék, sötétzöld,  
 eszpresszóbarna) 
● 1 ecset
50 21 60 per készlet ............................ 5.040,—

Üveg & porcelán Classic készlet - 
KREUL
 

Fedő, fénylő üveg- és porcelánfesték mázazott 
kerámiára emlékzetető kinézettel. 
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 20 ml (kanárisárga,  
 kárminpiros, királykék, zöld, konyak, fekete) 
● 1 ecset
50 21 58 per készlet ............................ 5.040,—
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FESTÉS & RAJZOLÁS 487ÜVEG & PORCELÁNFESTÉK

Üveg & porcelán Chalky készlet - 
KREUL
 

Fedő, matt üveg- és porcelánfesték kréta kiné-
zettel.
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 20 ml (White Cotton,  
 Candy  Rose, Navy Blue, Rosemary Green,  
 Noble Nougat, Volcanic Gray) 
● 1 ecset
50 21 59 per készlet ............................ 5.290,—

Üveg & porcelán metálos készlet - 
KREUL
 

Fedő, metálos üveg- és porcelánfesték.
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 20 ml (gyöngyház fehér,  
 pezsgő, réz, aranybronz, ezüst, arany) 
● 1 ecset
50 22 98 per készlet ............................ 5.290,—

Tisztító & hígító -  
MARABU

Ideális organikus oldószerbázisú lakkok hígí-
tására, ezenfelül kitűnő üveget, porcelánt, fémet, 
ecsetet, sablonokat és márványozó segédesz- 
közöket tisztítani. Tisztítás után a zsír- és por-
mentes felület festésre kész.
 
50 11 84 100 ml / üveg ......................... 1.730,—

ÜVEG & PORCELÁNTERMÉKEK

Üvegkocka - átlátszó

 

Ez a vastag falú üveg tetszetős formában  
sokoldalúan alkalmazható. 
H x Sz x M: kb. 5,5 x 5,5 x 5,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 3 mm
50 11 80 per db ...................................... 470,— 
 24 db-tól .................................. 430,—
H x Sz x M: kb. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm
60 01 07 per db ...................................... 610,— 
 6 db-tól .................................... 580,—
H x Sz x M: kb. 9,5 x 9,5 x 9,5 cm 
Üvegvastagság: kb. 5 mm
50 11 81 per db ...................................... 900,— 
 6 db-tól .................................... 860,—

Üvegpohár - Potmania
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastagfalú üvegből, sokoldalúan használható.

Üvegvastagság: kb. 3 mm

Méret: Ø kb. 6,5 cm, magasság: kb. 6,5 cm
50 12 05 per db ...................................... 240,— 
 12 db-tól .................................. 220,— 
 144 db-tól ................................ 180,—
Méret: Ø kb. 8,5 cm, magasság: kb. 8,5 cm
50 12 01 per db ...................................... 400,— 
 12 db-tól .................................. 380,—
Méret: Ø kb. 12 cm, magasság: kb. 11 cm
50 12 06 per db ...................................... 670,— 
 6 db-tól .................................... 650,— 
 18 db-tól .................................. 610,—

Teamécsestartó - átlátszó
 

Vastag falú üveg. 
Méret Ø kb. 5 cm 
Magasság: kb. 3 cm 
Üvegvastagság: kb. 3 mm
50 15 09 00 per db .................................. 270,— 
 24 db.-tól ............................. 250,— 
 192 db-tól ............................ 220,—

Teamécsestartó - henger

Robusztus teamécsestartó vastag falú üvegből, 
stabil a nehéz talpnak köszönhetően. 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Magasság: kb. 7 cm 
Üvegvastagság: kb. 2 mm
50 18 98 6 db/cs. ................................. 1.760,—

Mécses - heavy
 
 
 
 
 
 

 

 
Vastag üvegből. 
Méret: Ø kb. 10 cm 
Magasság: kb. 10 cm 
Üvegvastagság: kb. 8 mm
50 12 23 per db ...................................... 950,— 
 8 db-tól .................................... 920,—

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

Malen_und_Zeichnen_2_HU.indd   487 16.07.2020   12:30:52



El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

FESTÉS & RAJZOLÁS ÜVEG & PORCELÁNTERMÉKEK488

Mécses - Jens

Romantikus, robusztus mécses domború min-
tákkal a felületen. 
Üvegvastagság: kb. 7 mm

Méret: Ø kb. 6,3 cm, magasság: kb. 8 cm
50 20 13 per db ...................................... 360,—
Méret: Ø kb. 10 cm, magasság: kb. 12,5 cm
50 20 14 per db ...................................... 650,—

Üveg mécsestartó füllel
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Robusztus üveg fémfüllel. 
Méret: Ø kb. 8 cm 
Magasság fül nélkül: kb. 10 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm
50 12 10 per db ...................................... 740,— 
 8 db-tól .................................... 700,— 
 48 db-tól .................................. 660,—

Üvegváza - Cyli

 

Csodálatos váza modern dizájnnal, jól festhető, 
szalvétatechnikához, stb. alkalmas. 
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság: kb. 15 cm 
Üvegvastagság: kb. 1,5 mm
50 19 70 per db ................................... 1.120,— 
50 19 71 12 db/cs. ............................. 12.050,—

Üvegváza - Solifleur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
Robusztus, szájjal fúvott váza egyszerű, modern 
dizájnnal. Sokféleképpen dekorálható, alkal-
mazható  pl.: festéshez, szalvétatechnikához, 
fagyhatáshoz, mozaikhoz, Tacky Tape-hez stb. 
Jó stabilitású.  Az üvegvastagságnál kisebb el-
térések lehetségesek, mivel a váza szájjal fúvott.  
Méret: Ø kb. 5 cm 
Magasság: kb. 20 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm 
Talpvastagság: kb. 3,5 cm
50 12 12 per db ................................... 1.240,— 
 6 db-tól ................................. 1.220,— 
 36 db-tól ............................... 1.190,—

Üvegalátét - szögletes

Lapos, robusztus alátét csúszásbiztos lábakkal. 
Alkalmas különböző mozaiktechnikákhoz, üveg-
festéshez vagy egyéb dekorációkhoz. 
Méret  kb. 9 x 9 cm 
Üvegvastagság: kb. 4 mm
50 12 30 4 db/cs. ................................. 1.370,— 
 4 cs.-tól ................................. 1.190,—

Üvegalátét - kerek

Nagyon robusztus és kristálytiszta, használható 
gyertyához, aprósüteményekhez, díszekhez, 
stb. 
Méret:  Ø kb. 11 cm 
Pakolható felület: Ø kb. 8 cm 
Üvegvastagság: kb. 1,2 cm
50 15 27 per db ...................................... 580,— 
 6 db-tól .................................... 560,— 
 96 db-tól .................................. 520,—

Üvegtányér - négyzet

Kiváló minőségű tál, ideális mozaiktechnikához, 
üvegfestéshez vagy különböző dekorációkat 
állíthatunk rá.
Üvegvastagság: kb. 4 mm

Méret: kb. 10 x 10 cm
50 11 89 per db ...................................... 380,— 
 6 db-tól .................................... 340,— 
 72 db-tól .................................. 290,—
Méret: kb. 14 x 14 cm
50 11 88 per db ...................................... 680,— 
 6 db-tól .................................... 650,— 
 72 db-tól .................................. 610,—
Méret: kb. 19 x 19 cm
50 11 90 per db ...................................... 830,— 
 6 db-tól .................................... 790,— 
 36 db-tól .................................. 760,—

Befőttesüveg 
Vastag falú üvegből, fehér színű csavaros 
fémfedéllel, megtölthető saját készítésű befőttel, 
mézzel, fűszerrel, fűszersóval, kisebb tárgyak-
kal, stb. Tetszés szerint festhető és díszíthető.  

hatszögletű

 

Űrtartalom: kb. 45 ml 
Méret: Ø kb. 4,3 cm, magasság: kb. 5 cm
50 12 19 per db ...................................... 210,—
Űrtartalom: kb. 190 ml  
Méret: Ø kb. 6 cm, magasság: kb. 8,5 cm
50 12 26 per db ...................................... 330,—

kerek

 

Űrtartalom: kb. 125 ml 
Méret: Ø kb. 7 cm, magasság: kb. 6 cm
50 18 75 per db ...................................... 250,—

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

In
gy

en
es

 sz
ál

lít
ás

 2
7.

00
0 

Ft
-t

ól
  |

  K
ed

ve
zm

én
y 

ak
ár

 –
6 

%
-ig

  |
  Á

FÁ
-s

 á
ra

k 
fo

rin
tb

an

Malen_und_Zeichnen_2_HU.indd   488 16.07.2020   12:30:42



O
sl

o 
20

0 
m

l

Ba
rb

ar
a 

20
0 

m
l

Pl
at

in
a 

10
0 

m
l

Pl
at

in
a 

40
 m

l

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

FESTÉS & RAJZOLÁS 489ÜVEG & PORCELÁNTERMÉKEK

Konzervüveg - My Rex

Vastag falú üvegből, ezüst színű fém csavaros 
fedővel, megtölthető saját készítésű lekvárral 
és befőttel, mézzel, fűszerekkel, fűszersóval, 
kisebb tárgyakkal, stb. Tetszés szerint festhetjük 
és díszíthetjük. 
Űrtartalom: kb. 195 ml 
Méret: Ø kb. 6,1 cm 
Magasság: kb. 9,5 cm
50 20 27 per db ...................................... 350,—

Befőttesüveg üvegfedéllel - 125 ml

Légmentes csatos üvegzárral és fehér tömítővel, 
ideális megtölteni sajátkezűleg készített lek-
várokkal és befőttekkel, mézzel, fűszerekkel, 
fűszersóval, kisebb tárgyakkal, stb. Tetszés 
szerint festhető és díszíthető. 
Űrtartalom: kb. 125 ml 
Méret: Ø kb. 8,5 cm 
Magasság: kb. 7 cm
50 20 20 6 db/cs. ................................. 4.050,—

Üvegpalack - Dorica 100 ml

Robusztus üveg menettel, alumínium csavaros 
kupakkal, zárószalaggal és tömítőgyűrűbetéttel, 
egyénileg megtölthető: levekkel, alkohollal, 
fűszerolajjal, ecettel és más saját kezűleg 
készített finomságokkal. Hagyjuk a kreativitá-
sunkat szabadon szárnyalni! Jó ötlet vázaként 
az asztalra állítani.
Űrtartalom: kb. 100 ml 
Méret: Ø kb. 4 cm 
Magasság: kb. 14,5 cm
50 18 78 per db ...................................... 350,—

Limonádés üveg - 500 ml

Vastag falú üveg, ezüst fém csavaros fedővel, 
megtölthető saját készítésű levekkel és szós-
zokkal, fűszerrel, fűszersóval, kisebb tárgyakkal, 
stb. Tetszés szerint festhető és díszíthető. 
Űrtartalom: kb. 500 ml 
Méret: Ø kb. 4 – 6 cm 
Magasság: kb. 20 cm
50 18 77 per db ...................................... 360,—

Üveg 2 részes tetővel

 

Üveg 2 részes, légmentes csavarható tetővel 
különböző dekorációkhoz. A betétcserének 
köszönhetően az üveget teamécsestartóként is 
használhatjuk. A szappanadagoló felszerelésé-
vel egy pumpás szappanadagolót kapunk. Az 
üveget tetszés szerint megtölthetjük vagy díszí-
thetjük.  Élelmiszerek tárolására is alkalmas. 
TIPP: Betétet teamécseshez (cikkszám:  
 502018) vagy szappanadagoló pumpát  
 (cikkszám: 502017) kérjük hozzárendelni. 
Űrtartalom: kb. 420 ml 
Méret: Ø kb. 7 cm 
Magasság: kb. 13,5 cm
50 20 16 per db ................................... 1.070,—

Betét teamécseshez

Ez a teamécses betét  
csak az általunk forgal- 
mazott 502016-os cikkszámú üveghez alkalmas. 
TIPP: Ideális teamécsésekhez Ø 37 mm-ig.
Méret: Ø kb. 6,8 cm
50 20 18 per db ...................................... 540,—

Üvegek
 
Robusztus üveg vastag torkolattal és parafa- 
dugóval, egyedileg megtölthető: levekkel, alko- 
hollal, fűszerolajjal, ecettel és sajátkészítésű 
finomságokkal. Hagyjuk a kreativitásunkat  
szabadon szárnyalni! Jó ötlet vázaként az  
asztalra állítani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo
vastag torkolattal
Űrtartalom: kb. 200 ml, 
Méret: Ø kb. 6 cm, magasság: kb. 14,5 cm
50 12 00 per db ...................................... 860,—

Platina
cordon-szájjal
Űrtartalom: kb. 40 ml,  
Méret: Ø kb. 3 cm, magasság: kb. 16,5 cm
50 02 38 per db ...................................... 340,—
Űrtartalom: kb. 100 ml, 
Méret: Ø kb. 4 cm, magasság: kb. 24 cm
50 11 93 per db ...................................... 500,—

Barbara
vastag torkolattal
Űrtartalom: kb. 200 ml,  
Méret: kb. 4,1 x 4,1 cm, magasság: kb. 27 cm
50 11 98 per db ...................................... 900,—
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Üvegpalack - My Rex csattal

Robosztus üveg fém csattal, szállításkor a csat 
nincs felszerelve. Egyedileg tölthető: levekkel, 
alkohollal, ecettel és más egyedileg készített 
finomságokkal. Hagyjuk a kreativitásunkat sza-
badon szárnyalni! Jó ötlet vázaként az asztalra 
állítani.
Űrtartalom: kb. 250 ml 
Méret: Ø kb. 5,5 cm 
Magasság: kb. 22 cm
50 20 93 per db ...................................... 570,—

Dora‘s üvegpalack

Űrtartalom: kb. 500 ml 
Méret: Ø kb. 6 cm,  
Magasság: kb. 25,5 cm
TIPP: Csavaros kupakot (cikkszám 301767) és  
 védőborítót (cikkszám 301768..) kérjük  
 hozzárendelni.
30 17 66 per db ................................... 1.370,—

Csavaros kupak Dora´s  
üvegpalackhoz

Csavaros kupak PP műanyagból, káros anya-
goktól mentes, az 500 ml űrtartalmú Dora´s üveg 
ivópalackhoz (cikkszám 301766). 

30 17 67 per db ...................................... 210,—

Üvegváza hasas

Robusztus váza szép formavilággal. Számos de-
korációhoz használható, pl. festéshez, szalvéta-
technikához, stb. Jó stabilitású.
Űrtartalom: kb. 100 ml 
Méret: Ø kb. 7 – 2,5 cm 
Magasság: kb. 8 cm
50 20 92 2 db/cs. ................................. 1.280,— 
50 20 96 12 db/cs. ............................... 7.040,—

Üvegflakon akril dugasszal 150 ml
 

Robusztus palack akril dugasszal, tetszés 
szerint megtölthető gyümölcslével, szeszes 
italokkal, fűszerolajjal, ecettel valamint továb-
bi sajátkészítésű finomságokkal. Hagyjuk a 
kreativitásunkat szabadon szárnyalni! Jó ötlet 
vázaként az asztalra állítani.
Térfogat: kb. 150 ml 
Méret: 9 x 3 cm 
Magasság: kb. 11,5 cm
50 20 91 per db ...................................... 850,— 
50 20 95 8 db/cs. ................................. 6.050,—

Gyógyszertári üveg

Robusztus, vastag falú üveg natúrháncs sza-
laggal, parafadugóval. Megtölthető fűszerrel, 
fűszersóval, kisebb tárgyakkal, stb. 
Űrtartalom: kb. 300 ml 
Méret: Ø kb. 6,5 cm 
Magasság parafadugó nélkül: kb. 12,5 cm
50 19 76 per db ...................................... 640,— 
50 19 77 12 db/cs. ............................... 6.480,—

Szíves üveg

Robusztus üveg fadobozban, egyénileg 
megtölthető: gyümöcslével, szeszes italokkal, 
fűszerolajokkal, ecettel és más saját készítésű 
finomságokkal. Hagyjuk a kreativitásunkat sza-
badon szárnyalni! Jó ötlet vázaként az asztalra 
állítani. 
TIPP: Hozzáillő kúp alakú parafadugót  
 (cikkszám 602817) kérjük hozzárendelni!
Űrtartalom:  kb. 200 ml 
Üvegméret:  kb. 5 x 5 cm 
Üvegmagasság: kb. 15,5 cm 
Fadoboz mérete: kb. 7 x 7 x 5 cm
50 19 73 4 db/cs. ................................. 3.560,—

Parafadugó kúp alakú
Kiváló minőségű, kúp alakú parafa- 
dugó, ideális üvegvázáinkhoz  
(cikkszám 501213 és 501214) és  
üvegünkhöz (cikkszám 501973). 
Teljes magasság: kb. 32 mm 
Parafa: Ø kb. 18 – 22 mm
60 28 17 per db ...................................... 140,—

Tüköralátét
 
 
 
 
 

Tükör fazettacsiszolással és filclapokkal, ideális 
gyertyaalátétnek, mozaikkal ragasztható, üveg-
festékkel festhető, stb. Egy képakasztóval fali 
tükörként is használható. 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Vastagság: kb. 4 mm
50 02 72 per db ...................................... 820,— 
 6 db-tól .................................... 790,— 
 36 db-tól .................................. 720,—

Védőhuzat a Dora´s üvegpalackhoz

Cipzáras neoprenhuzat, a Dora´s  
üvegpalackhoz 500 ml (cikkszám  
301766). Kitűnően szigetel és kézzel 
egyszerűen mosható.
Színek + számok: 
piros-30, pink-43, világoszöld-51, kék-60 
A színek számát kérjük megadni!
30 17 68 .. per db .......................... 2.020,—

TERMÉK -  T IPP
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Fontos: 
A tárgyakat alaposan tisztítsuk 
meg surolókrémmel és szivaccsal, 
töröljük szárazra és a maradék zsírt 
spiritusszal távolítsuk el.

FESTÉS & RAJZOLÁS 491ÜVEG & PORCELÁN TERMÉKEK
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Porcelánbögre

Fehér, robusztus porcelánbögre füllel. Festhető, 
szalvétatechnikához, stb. 
Méret: Ø kb. 8 cm 
Magasság: kb. 9,5 cm 
Űrtartalom: kb. 300 ml
50 00 06 per db ...................................... 590,— 
 36 db-tól .................................. 520,—

Porcelánpohár

Fehér, robusztus poharak, ideális festeni, stb.
Méret: Ø kb. 8,5 cm 
Magasság: kb. 11 cm 
Űrtartalom: kb. 400 ml
50 23 61 2 db/cs. ................................. 1.800,—

Angyal - porcelán

Egyszerű, nemes angyal csillámló felülettel, 
egyedileg elkészíthető.
Méret: kb. 14,5 cm 
Szín: fehér
50 18 95 2 db/cs. ................................. 2.140,—

Porcelán malacpersely
 
 
 
 

 
Az alján egy műanyagdugóval kiüríthető. Figye-
lem: A műanyagdugót égetés előtt távolítsuk el. 
Méret: kb. 11 x 9 cm
50 04 28 per db ...................................... 680,— 
 36 db-tól .................................. 600,—

Illatlámpás - porcelán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyszerű illatlámpás sima, fényes, mázas 
felülettel, egyénileg díszíthető. Töltsük meg a 
lámpást aroma-olajjal és gyújtsunk meg alatta 
egy teamécsest. Egy tökéletes lakáskiegészítő, 
amely megtölti az egész helyiséget kellemes 
illattal. Szállítás teamécses (cikkszám 300253) 
és illóolaj nélkül! 
Méret: Ø kb. 10 cm 
Magasság: kb. 12 cm
50 15 77 per db ................................... 1.180,— 
 6 db-tól ................................. 1.080,— 
 24 db-tól .................................. 990,—

Teamécsestartó ház - porcelán

Divatos, egyszerű teamécsestartó, a csillagok 
réseknek köszönhetően egy csodálatos fényjá-
ték keletkezik, egyedileg alakítható. 
Méret: kb. 8,5 x 8,5 x 11,5 cm
50 18 97 2 db/cs. ................................. 3.200,—

Porcelántál - szív
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Méret: kb. 13 x 13 cm 
Magasság: kb. 3,5 cm
50 04 31 per db ................................... 1.320,—
 6 db-tól ................................. 1.290,— 
 36 db-tól ............................... 1.230,—
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FESTÉS & RAJZOLÁS ÜVEG & PORCELÁN TERMÉKEK492
Porcelánváza

Kicsi váza, ideális festeni és szalvétatechnikához.
Méret: Ø kb. 3,5 – 6 cm 
Magasság: kb. 12 cm
50 22 00 per db ...................................... 860,—

Tároló edény - porcelán

Légmentesen záródó edény porcelánból fa 
tetővel és fehér tömítéssel. Ideális arra, hogy 
az általunk készített finomságokat beletegyük. 
Kedvünk szerint díszíthetjük és dekorálhatjuk. 
Űrtartalom: 400 ml 
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság: kb. 11 cm
50 20 03 per db ................................... 2.160,— 
 6 db-tól ................................. 2.120,— 
 24 db-tól ............................... 2.010,—

Porcelántál - csillag

Robusztus csillag, jól festhető, szalvétatechni-
kához, stb. alkalmas. 
Méret: kb. 14 cm 
Magasság: kb. 2,5 cm
50 17 71 per db ................................... 1.130,— 
 12 db-tól ............................... 1.100,— 
 72 db-tól ............................... 1.060,—

Szappanadagoló -  
porcelán

Egyszerű, praktikus,  
fényes felületű szap- 
panadagoló. Tetszés  
szerint festhető vagy  
szalvétatechnikával,  
stb. dekorálható.
Méret: Ø kb. 6,5 cm 
Magasság pumpával: Ø kb. 18 cm 
Űrtartalom: kb. 300 ml
50 21 99 per db ................................... 1.760,—

Alátét - porcelán / parafa

Praktikus parafa alátét csempeberakással  
egyedi elkészítéshez.
Méret: kb. 15,5 x 15,5 cm 
Vastagság: kb. 1,1 cm 
Csempeméret: kb. 11 x 1 cm 
Csempevastagság: kb. 5 mm
50 21 29 10 db/cs. ............................... 9.000,—

Só & borsszóró - porcelán

Robusztus, fényes felületű szórók, ideálisak 
festeni, szalvétatechnikához, stb. 
Figyelem: a műanyag dugókat a festék égetése 
előtt vegyük ki.
Méret: Ø kb. 5 x 5 cm 
Magasság: kb. 6 cm
50 22 14 2 db/készlet ...........................1.110,— 
50 22 11 6 készlet/cs. ......................... 6.080,—

Porcelántál - kerek

Robusztus tál fényes felülettel, ideális festésre, 
szalvétatechnikához, stb.
Méret: Ø kb. 12,5 cm 
Magasság: kb. 5,4 cm
50 22 13 per db ...................................... 750,— 
50 22 10 20 db/cs. ............................. 13.460,—

Szappantartó - porcelán

Robusztus, fényes felületű tartó, ideális lefeste-
ni, szalvétatechnikához, stb.
Méret: kb. 13 x 9,5 cm 
Magasság: kb. 3 cm
50 22 33 per db ...................................... 820,—
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Porcelántányér - szögletes
 
 
 
 
 
 

Méret: kb. 30 x 9 cm 
Magasság: kb. 1,5 cm
50 04 19 per db ................................... 1.730,— 
 6 db-tól ................................. 1.690,— 
 36 db-tól ............................... 1.640,—

Porcelántányér -  
négyzet
 
 
 

Méret: kb. 10 x 10 cm 
Magasság: kb. 2 cm
50 04 32 per db ...................................... 720,— 
 12 db-tól .................................. 700,— 
 108 db-tól ................................ 670,—

Porcelánszív -  
akasztós

Szaténszalag akasztóval. A mázon finom repe-
dések lehetnek (Shabby Chic kinézet).
Méret: kb. 7,5 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Teljes hossz: kb. 14,5 cm
50 04 23 8 db/cs. ................................. 3.200,—

Váza klasszikus - porcelán

Csodás, kicsi virágváza, amelyet kifejezetten a 
festéshez találtak ki. A váza külseje nem máza-
zott, ezáltal jól tapad minden festék a felületen. 
A porcelán filctollak például folyékonyan és 
egyszerűen hatolnak be a felületbe. Az a kérdés, 
hogy a festék a sima felületen megáll vagy 
összehúzódik itt nem áll fenn. Így egy csodás, 
egyenletes motívum alakul ki és a tollak sem 
ragadnak le. Ha a festéket rögzíteni szeretnénk, 
égessük ki a leírás alapján. A belseje természe-
tesen mázazott, hogy a víz ne folyjon ki. 
Méret: Ø kb. 5,5 cm 
Nyílás: Ø kb. 2,8 cm 
Magasság: 12,5 cm
50 18 06 12 db/cs. ............................... 7.880,—

Persely bagoly - porcelán

Az alján műanyag dugóval ellátva a kiürítéshez. 
A külső oldal nem mázazott. Ideális a nyers da-
rabot mázzal vagy engóbbal egyedi terv szerint 
elkészíteni és végül égetni. Porcelántollak és 
-festékek különösen jól tapadnak. Az a kérdés, 
hogy a festék a sima felületen megáll vagy 
összehúzódik itt nem áll fenn. Így egy csodás, 
egyenletes motívum keletkezik és a tollak sem 
ragadnak. Ha a festéket rögzíteni szeretnénk, 
égessük ki a leírás alapján. 
Figyelem: A műanyag dugót égetés előtt kérjük 
eltávolítani. 
Méret: kb. 7,5 x 7,5 x 10 cm
50 19 06 8 db/cs. ................................. 7.910,—

Lap - terrakotta

Egyszerű, modern lap egyedi elkészítéshez,  
Ø kb 1 cm -es  átmérőjű akasztólyukkal. A fe- 
lülete nem mázazott, ezért ideális arra, hogy a 
nyers darabot mázzal vagy engóbbal egyedi terv 
szerint elkészítsük és végül égessük. Porce-
lántollak és -festékek különösen jól tapadnak. 
Az a kérdés, hogy a festék a sima felületen 
megáll vagy összehúzódik itt nem áll fenn. Így 
egy csodás, egyenletes motívum keletkezik és 
a tollak sem ragadnak. Ha a festéket rögzíteni 
szeretnénk, égessük ki a leírás alapján. 
Méret: Ø kb. 20 cm 
Furat: Ø kb. 1 cm 
Vastagság: kb. 5 mm
50 21 27 10 db/cs. ............................. 10.440,—

Lap - mázazott porcelán

Egyszerű, modern lap egyedi elkészítéshez,  
Ø kb 1 cm -es  átmérőjű akasztólyukkal, ideális 
lefesteni, szalvétatechnikához, stb.
Méret: Ø kb. 15 cm 
Vastagság: kb. 5 mm
50 21 28 10 db/cs. ............................... 8.620,—

Fontos: 
A tárgyakat alaposan tisztítsuk 
meg surolókrémmel és szivaccsal, 
töröljük szárazra és a maradék zsírt 
spiritusszal távolítsuk el.

NÉVTÁBLA

ALAPANYAG
Lap - porzelán
(Cikkszám 502128) lásd fent

Porcelain brushpen készlet - EDDING
(Cikkszám 501837.. kül. színekben) lásd 485. oldal

Filckorong
(Cikkszám 300391) lásd 255. oldal
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FESTÉS & RAJZOLÁS MÁRVÁNYOZÓ FESTÉK494
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2. Mártsuk bele a díszítendő tárgyat egyenletesen pörgető 
    mozgással a színmintába.

3. Mielőtt kihúzzuk a tárgyat, fújjunk rá a vízfelületre,  
    nehogy rákerüljön egy második réteg festék.

1. 2 – 3 cseppet cseppentsünk színenként a vízfelületre.  
    Húzzunk egy fanyárssal mintát.

MÁRVÁNYOZÓ FESTÉK
Márványozó festék Easy Marble - MARABU

 
 

 
 
Kiváló márványozó festék merítő  
márványozáshoz, amivel gyorsan 
és egyszerűen gyönyörű márvány- 
hatást varázsolhat kedvenc tárgyára. Nem ké- 
pez cseppeket, kitűnő organikus élelmiszer ala- 
pú minőség. Alkalmas műanyaghoz, üveghez, 
akrilüveghez, fához, papírmaséhoz, kifújt tojás- 
hoz, műanyag darabokhoz, gyertyákhoz, fém-
hez, hungarocellhez, sok anyaghoz, selyemhez, 
japán papírhoz, stb. DIN A5-nél nagyobb formá-
tumoknál tapétaragasztót ajánlunk alapozáshoz.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok:  
fehér-01, citromsárga-10,  
arany-18, narancssárga-20,  
cseresznyepiros-30, rubin- 
piros-32, rózsaszín-40, világoszöld-51,  
üdezöld-55, világoskék-61, türkizkék-63,  
azúrkék-65, sötét ultramarinkék-69, padlizsán-70, 
levendula-75, fekete-90, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 59 .. 15 ml / üveg .......................... 830,—

Márványozó festék Easy Marble kezdő 
készlet - MARABU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Csepegésmentes kupakkal, lépésről lépésre 
leírással. 
Tartalom:  
● 6 üveg egyenként 15 ml, kristáltiszta, közép- 
 sárga, rubinvörös, üdezöld, azúrkék, fekete
50 05 90 per db ................................... 4.030,—

Tisztító & hígító -  
MARABU 
 
 

 
 
Ideális organikus oldószerbázisú lakkok hígí-
tására, ezenfelül kitűnő üveget, porcelánt, fémet, 
ecsetet, sablonokat és márványozó segédesz- 
közöket tisztítani. Tisztítás után a zsír- és por-
mentes felület festésre kész.
 
50 11 84 100 ml/üveg .......................... 1.730,—

Karácsonyfagömb - műanyag
 
Kiválóan megmunkált törhetetlen karácsonyfa-
gömb, úgy néz ki mint az üveggömb, akasztóval, 
matt. 
Szín: téli fehér 

Méret: Ø kb. 6 cm
60 25 07 01 12 db/cs. ........................... 1.260,—

Méret: Ø kb. 8 cm
60 25 08 01 6 db/cs. ............................. 1.220,—

FELÜLETKEZELÉS
Akrillakk fényes- KREUL

Nem sárguló, gyorsan száradó védőlakk, 
műgyanta alapon. Teljesen száraz festésekre 
fára, kartonra, kőre, kerámiára és még sok-
féle műanyagra. Kül- és belterületre. Víz- és 
időjárásálló. 
TIPP: Tisztító & higítót (cikkszám 501184) kérjük  
 hozzárendelni az ecset tisztításához.

50 00 11 50 ml/üveg ............................ 1.210,—

Acryllack VariColor - ADLER

Az ideális lakk iskolába és hobbihoz. 
Könnyű vele dolgozni. Minden alkalma- 
zási területre (fa, fém, üveg, karton, mű- 
anyag, stb.). További alapozás nem szük- 
séges. Időjárásálló és rozsdavédő, bel-  
és kültérre egyaránt alkalmas. Hőálló  
100°C-ig. Felhordás függvényében  
1 liter 8-10 m2-re elég. Vízzel hígítható  
és káros anyagoktól mentes, nedves  
állapotban letörölhető, száraz állapotban  
vízálló és nyál hatására nem oldódik.
TIPP: Fényes bevonathoz színtelen lakkot  
 (cikkszám 50211002) kérjük hozzárrendelni.

Színek + számok: 
fehér-01, színtelen-fényes-02,  
repcesárga-10 (RAL 1021),  
közlekedési piros-30 (RAL 3020),  
mélyfekete-90 (RAL 9005) 
A színek számát kérjük megadni!
50 21 10 .. 375 ml/doboz .................... 5.760,— 
50 21 11 750 ml/doboz, fényes-színt. ..9.360,—

Színek + számok: 
tiszta zöld-51 (RAL 6037),  
égszínkék-61 (RAL 5015),  
szignálkék-69 (RAL 5005),  
őzbarna-85 (RAL8007) 
A színek számát kérjük megadni!
50 21 10 .. 375 ml/doboz .................... 6.660,—
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VIDEO
Webáruházunkban

www.winkleriskolaszer.hu
Barkácstipp / Festés / 

VIDEÓ húsvéti tojásokat márványozni

MÁRVÁNYOZÁS
így működik
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XL DOBOZ 

400 ml

Lakkspray  

 
Kiváló minőségű, vízbázisú akril- 
lakk, minden felület díszítéséhez  
vagy védelméhez. Hungarocellre  
nem alkalmas. Erősen fedő és  
fénylő, bel- és kültérre alkalmas,  
időjárásálló és nem sárguló, kb.  
10 perc alatt gyorsan szárad,  
öntisztító szelep.

Lakkspray - színtelen

Színek + számok: 
színteleln-matt-00, színtelen-fényes-02  
A színek számát kérjük megadni!
50 12 94 .. 400 ml/doboz .................... 1.540,—

Lakkspray - metál

Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni! 
50 12 94 .. 400 ml/doboz .................... 1.990,—

Lakkspray - Color

Színek + számok: 
tiszta fehér-01 (RAL 9010),  
kádmiumsárga-10 (RAL 1021),   
tűzpiros-30 (RAL 3000),  
sárgászöld-51 (RAL 6018),  
égszínkék-61 (RAL 5015),  
fekete-90 (RAL 9005) 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 94 .. 400 ml/doboz .................... 1.540,—

Lakkspray -  
magasfényű fémes

Magasfényű effektspray,  
minden sima felületre használ- 
ható, mint pl. fém, fa, üveg és  
műanyag. Nem időjárásálló és  
kenődésmentes, csak dekorációs  
célokra alkalmazható, ennek ellenére  
vízálló és más háztartási tisztítószerálló.  
Kiváló akrilminőség, nagyon jó fedőerő,  
kiváló tapadási tulajdonság. Egy flakon  
kb. 0,6 m² felületre elegendő. Biztonsági  
előírás a dobozon.
Szín: arany
50 21 09 18 200 ml/doboz .................... 2.410,—

Lakkspray csillám - MARABU

Kiváló minőségű, átlátszó színes  
spray, ami magával ragadó csillám- 
hatásokat varázsol. Egyenletes fe- 
lülelet elérése ecsetvonalak nélkül. 
Hungarocellre is használható ala- 
pozás nélkül. Extrém gyorsan szá- 
rad, nem halványul, nem teljesen  
időjárásálló, törölhető. Akrilalapú. 
Ideális sablonozáshoz is.
 
 

 
Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 20 41 .. 150 ml/doboz .................... 2.160,—

Fapác - vízben oldódó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porállagú fapác, oldószermentes, nem mérgező, 
gyors és egyszerű festéshez. Az oldat gyorsan 
beszívódik, a fa természetes erezete látható 
marad. A csomag tartalmát 0,25 liter vízben 
feloldani, majd ecsettel felvinni. A felületnek 
pormentesnek kell lennie, az enyvmaradványo-
kat eltávolítani
Felület: kb. 2 – 3 m² fafelületre

 

 
Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60, 
vörösfenyő-81, tölgyfa-82, bükkfa-83, dió-84, 
fekete-90, ezüstszürke-93 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 58 .. per csomag ......................... 860,—

Bivalypác / fény
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Az eredeti“ a régi recept alapján változatlanul 
előállított - úgy, ahogy a nagymama is használta. 
A legjobb keményviaszpaszta.  

Anyagtartalom:  
mikroviasz, paraffin, aromamentes oldószer és 
földszínek. 
Alkalmas számtalan használatra: ápoláshoz,  
fényezéshez, védelem és festés fához (nyers 
vagy kész), linóleum, parafa, műanyag, zsírkő, 
tégla, gipsz, bútor, bőr, faragások, képkeretek 
patinálásához. A felület természetes kinéze- 
tet kap, egy szép, meleg viaszfényt, kosz- és  
vízlepergető, mégis légáteresztő és a tisztítás- 
hoz vizesen lemosható.  
Bivalypác / fényes pamutronggyal vagy  
dolgozható fel.

 
 

  

Színek + számok:  
színtelen-00, sötétbarna-89 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 60 .. 500 ml/doboz .................... 2.880,—

Keményviasz folyékony

Fényező- és ápolóviasz,  
univerzálisan használható.  
Különösen jó finom barkács- 
munkákhoz és szobrokhoz,  
mivel a folyékony viasz  
könnyen behatol a fugákba  
és sarkokba. Összetevők:  
polietilén viaszok, aroma- 
mentes oldószer. Alkalmas  
nyers vagy lazúrral kezelt 
fához, barkácsmunkákhoz,  
fafalakhoz és tetőkhöz,  
bútorokhoz, faragott dara- 
bokhoz, képkeretekhez.  
Fény, ápolás és védelem  
kezeletlen fapadlóknak, linóleumnak, cottonak.  
A folyékony keményviaszt ecsettel, pamut- 
ronggyal vagy kefével dolgozzuk bele. 
Szín: színtelen
50 00 02 1.000 ml/üveg ....................... 3.720,—

BIO-viasz
 

 
Természetes faviasz.  
Anyagtartalom: tiszta 
méhviasz, pálmaviasz,  
cirbolyafenyőolaj és  
izóparaffinolaj. Alkalmas  
nyers, pácolt, lakkozott 
vagy impregnált fához, antik bútorokhoz, ládák- 
hoz, ajtókhoz, fatetőkhöz. A fának egy természe-
tes védelmet nyújt, megakadályozza a töréseket 
és a fa kiszáradását. A fa egy meleg, selymes 
fényt kap. A BIO-viaszt pamutronggyal vagy egy 
kefével is eldolgozhatjuk. 
Szín: színtelen
50 00 04 250 ml/doboz ....................... 3.460,—Elkészítési példa
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FESTÉS & RAJZOLÁS FELÜLETKEZELÉS496
Fa-viasz balzsam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Univerzális viasz barkácsolóknak és  
asztalosoknak. Megakadályozza a túlzott  
kiszáradást és a munkadarabok szakadá- 
sát. Anyagtartalom: tiszta méhviasz, pálma- 
viasz, aromamentes oldószer. Alkalmas  
nyers, páccal vagy lazúrral kezelt fához  
vagy szoborhoz, bútorhoz, fa burkolatokhoz. 
A fa-viaszbalzsam ápol és konzervál is egy- 
ben. Természetes szépséget, fényt és védel- 
met nyújt. A fa légáteresztő marad. A faviasz 
balzsamot ecsettel, hengerrel, szivaccsal  
vagy kendővel is felhordhatjuk.
Szín: színtelen
50 00 03 1.000 ml/doboz .................... 5.400,—

 

 
A természetes alternatíva fafelületek ne- 
mesítésére. A biopin termékek összete- 
vője természetes nyersanyag: méhviasz,  
növényi viaszok, természetes gyanta 
úgy, mint a növényi olajok és ásványi 
pigmentek képezik az alapját.
Méhviaszlazúr - biopin
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Made in Germany, természetes nyersanyagok-
ból előállítva, „ÖKO teszt nagyon jó.
Színtelen, folyékony viaszlazúr, beltéri fafelü-
letek ápolására. A fának ezáltal vízlepergető 
hatása van és légáteresztő marad.
Anyagtartalom:  
víz, lakklenolaj, tungolaj, kolofonium, méhviasz  
metylcellulóz, carnaubaviasz, növényi emulgá-
tor, kobaltlenolaj szárazanyag, növényi tömény 
cseptelenítő oldat, pigmentek.
Olajozott, viaszozott, pácolt és kezeletlen fafelü-
letek ápolásához beltérben.
 
50 00 22 750 ml/doboz ....................... 5.740,—

Időjárásvédő lazúr - biopin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Made in Germany, természetes nyersanyagok-
ból előállítva, „ÖKO teszt nagyon jó.
Selyemfényű lazúr tartós, nyitott pórusú fafes- 
téshez kültérben. Jó beszivársági képesség,  
magas víz és időjárásálló, tartósan rugalmas,  
és nem pattog le, vízzel higítható.
Anyagtartalom:   
lenolajból, faolajból, kolofoniumból, zsírsavból, 
vízből, metylcellulózból, ásványi pigmentből, 
szárazanyagból, emulgátorból, 3-jód-2-propi-
nylbutylcarbamatból, 2-octyl-2H-isothiazol-3 
kötőanyagfőzet
Minden fafelületre kültérben.
Szín: színtelen
50 13 25 00 750 ml/doboz .................... 5.620,—

Ecsettisztító & higító- biopin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Made in Germany. Természetes nyersanyagok-
ból előállítva, univerzális higítószer. Összetevő: 
isoparaffin. Minden, oldószert tartalmazó termék 
és lenolajfirnisz higításához, alkalmas ecset és 
szerszámtisztításhoz, gyanta és viasz eltávolí-
tásához.
 
50 00 24 1.000 ml/doboz .................... 6.080,—

SMINK- & TETOVÁLÓ FESTÉK

Sminkceruzák - EDU3

Finom kontúrokhoz és nagyobb felületekhez 
is, egyszerűen eltávolítható, dermatológialiag 
bevizsgált, praktikus pohárban.
Tartalom: 
● készletenként 2-2 db fehér, sárga, narancs- 
 sárga, piros, pink, zöld, kék, barna, fekete 
● készletenként 1 darab arany és ezüst 
● 1 hegyező

Alak: kerek 
Ceruzavastagság: Ø 11 mm 
Bélvastagság: Ø 6,5 mm 
Ceruzahossz: 90 mm
50 21 91 20 db/cs. ............................. 13.320,—

Sminkceruzák - PLAYCOLOR MAKE UP

Kozmetikai minőség,  
bőrgyógyászatilag  
tesztelt. A festék aller- 
génmentes, parabén  
nélkül, zsír- és oldó- 
szermentes, vízzel  
és szapannal  
lemosható. 
Tartalom:  
● 6 ceruza egyenként 4 g a következő színek- 
 ben: fehér, sárga, piros, zöld, kék és fekete
50 20 26 6 db/cs. ................................. 5.320,—

Barkácstipp-leírás webáruházunkban: Barkácstipp / Farsang: 
Hajráf oroszlán & minni egér

Natúr színek

Akár 6 % mennyiségkedvezmény is! 
Ingyenes szállítás 27.000,– Ft felett!

 27.000,– Ft felett ingyenes szállítás
 54.000,– Ft felett – 2 %
 108.000,– Ft felett – 4 %
 216.000,– Ft felett – 6 %
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FESTÉS & RAJZOLÁS 497SMINK- & TETOVÁLÓ FESTÉK

Aqua-smink - EULENSPIEGEL

A bőrbarát Eulenspiegel Profi-Aqua smink- 
festék megfelel a 2009/48/EG biztonsági  
játék előírásoknak. Parabén és PAKs-mentes, 
nem tartalmaz sem parfümanyagot, sem az 
egészségre ártalmas UV-s szűrőt, sem állati 
eredetű összetevőket, gluténmentes és így  
gluténérzékenyeknek is alkalmas. A festék  
vízzel oldódó, gyorsan szárad a bőrön és 
egyszerűen használható. A felvitt festéket  
könnyen letörölhetjük vízzel és szappannal.

Aqua-sminkes doboz - 6 szín -  
EULENSPIEGEL

Tartalom:  
● 6 x 3,5 ml (fehér, sárga, világospiros, smaragd 
 zöld, világoskék, fekete) 
● 1 profi-ecse
50 20 80 per db ................................... 5.580,—

Aqua-sminkes doboz, 12 szín -  
EULENSPIEGEL

Tartalom:  
● 12 x 3,5 ml (fehér, sárga, gyöngyfény-arany,  
 gyöngyfény-narancs, fuksziapink, világospi- 
 ros, smaragdzöld, világoskék, lila, barna,  
 fekete, gyöngyfény-platina) 
● 2 profi-ecset
50 20 81 per db ................................. 10.570,—

Aqua-sminkpaletta 24 szín -  
EULENSPIEGEL

Tartalom:  
● 24 x 3,5 ml (fehér, bézs, sárga, napsárga,  
 aramysűrga, gyöngyfény-arany, gyöngyfény- 
 narancs, sötétnarancs, fuksziapink, világos- 
 pink, világospiros, királypiros, boszizöld,  
 smaragdzöld, világoskék, királykék, türkiz 
 kék, lila, barna, rozsdabarna, napsárga,  
 fekete, gyöngyfény-platina)  
● 3 profi-ecset
50 20 82 per db ................................. 19.060,—

Aqua sminkkészlet  
Hello Princess - EULENSPIEGEL

Elegendő kb. 120 álarchoz,  
lépésről-lépésre  
sminkleírással.
Tartalom: 
● 10 x 3,5 ml (fehér, gyöngyház-perlmutt,  
 napsárga, gyöngyház-fáraóarany,  
 gyöngyház-eperpiros, világos pink,  
 gyöngyház-hárszöld, gyöngyház-polárkék,  
 gyöngyház-ultraibolya, fekete) 
● 4 Split Cake (fehér / fuksziapink,  
 boszorkány / fűzöld, türkíz / tengerkék,  
 sárga / sötétnarancssárga) 
● 2 csillám (gyöngyház, pink) 
● 2 smikszivacs 
● 2 sminkecset  
● eredeti Eulenspiegel varázslatos sminkleírás
50 21 55 per db ....................................................................................................................10.570,—

Aqua sminkkészlet varázslatos maszkok -  
EULENSPIEGEL

Elegendő 120 maszkhoz, 19 különböző  
lépésről – lépésre sminkleírással.
Tartalom:  
● 13 x 3,5 ml (fehér, bézs, napsárga, gyöngyfény-narancs, gyöngyfény-pink,  
 világospink, királypiros, boszizöld, tengerkék, türkiz, gyöngyfény-lila, fekete, gyöngyfény-bronz) 
● csillám (ezüst-ékkő-holografikus, klasszikus arany) 
● gyöngyház-púder (Starlight Pearl) 
● 2 sminkszivacs 
● 2 sminkecset 
● eredeti Eulenspiegel varázslatos sminkleírás
50 20 83 per db ....................................................................................................................10.570,—

Aqua - sminkbőrönd - EULENSPIEGEL

Ebben a tartalmas és praktikus bőröndben  
minden sminkelési kelléknek helye van és mindig kéznél van.  
Kb. 800 gyerek (arc) sminkeléséhez, különösen praktikus kültéri játékokokhoz, műanyag 
sminkbőrönd kivehető rendszerrel.
Tartalom:  
● profi-aqua smik 8 x 20 ml (fehér, napsárga, aranynarancs, fuksziapink,  
 világospiros, merlinzöld, királykék, fekete) 
● csillám 5 x 6 g (arany-drágakő-közép, ezüst-drágakő-közép,  
 királypiros, smaragdzöld, világoskék) 
● 10es csomag finom pórusú szivacs 
● 1 kerek ecset 3-as és 6-os méret 
● 1 macskanyelvecset 8-as méret 
● 1 profi szivacskészlet 
50 20 79 per db ....................................................................................................................30.820,—
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Bohóc fehér - EULENSPIEGEL

Nagyon krémes, erősen fedő, finom textúrás 
fehér arcfesték makulátlan alapozáshoz. Kész 
keverék, víz hozzáadása nélkül használható. 
Bohócok, szellemek, vámpírok, stb. alapozásá- 
hoz, de akár latex és FX-termékek sminkelésé-
hez is. Nagyon jól tart a bőrön. Meleg vízzel és 
szappannal könnyedéneltávolítható. 

50 22 54 50 ml/doboz ......................... 2.970,—

Sminkecset készlet - KREUL
 
 
 

 
 
Tartalom:  
● 1 db szintetikus laposecset  
 méret: 6 (7 mm)  
● 1 db szintetikus macskanyelv ecset  
 méret 6 (6 mm)  
● 1 db szintetikus korongecset méret 2 (2 mm)
20 06 55 3 db/készlet .......................... 2.230,—

Hajkréta készlet pasztell -  
EBERHARD FABER

A hajkrétát kenjük rá a száraz hajtincsekre és 
a mellékelt fésűvel fésüljük szét a festéket a 
tincseken. A haj nem igényel használat előtt 
speciális kezelést. A krétafesték hagyományos 
samponnal kimosható. Ne alkalmazzuk szem-
öldökre és szempillára, hanem csak a hajon.
Tartalom: 
● 3 toll, egyenként 6 g, rózsaszín,  
 ibolyakék és türkiz 
● 1 kicsi fésű
50 23 88 per cs. ................................... 1.980,—

Tattoo tetováló toll - KREUL

Vízbázisú kozmetikai tinta, a zsírmentes bőr 
kreatív festéséhez és díszítéséhez. Ideális 
farsangra, gyermek-születésnapokra, strandra, 
partyra, stb. Formailag stabil puha ecsetheggyel 
- kellemes az alkalmazás. Kb. 5 napig tart felvitel 
után bőrtípustól függően, bőrgyógyászatilag és 
kozmetikailag bevizsgált az EG előírások szer-
int. A kupakot használat után mindig tegyük rá. 
Vonalszélesség: kb. 0,5 – 3 mm 
Szan: fekete
50 13 82 90 per db ............................... 1.310,—

Tattoo Pen készlet - KREUL
 
 
 
 

 
Kozmetikai tinta vízbázison, formailag stabil  
ecsetheggyel, a zsírmentes bőr kreatív festésé-
hez és díszítéséhez. Ideális farsangra, gyermek-
születésnapokra, strandra, partyra stb. Vízálló - 
kb. 5 napig tart felvitel után bőrtípustól függően, 
kozmetikailag bevizsgált az EG előírások 
szerint. 
Tartalom:  
● 4 Tattoo Pen (piros, ibolyakék, fekete és  
 henna) 
● 2 motívumsablonnal  
● útmutató

Vonalvastagság: kb. 0,5 – 3 mm
50 06 54 4 db/cs. ................................. 5.040,—

Tetováló - készlet

Átfogó készlet gyermekes motívumokkal -  
ideális óvodába és iskolába! Garantáltan  
mindenki talál benne valamit: kalóz, űrhajós,  
hercegnő, tündér, állatok, növények, díszek, 
stb. A gyerekek szeretik és büszkén viselik  
a színes tetkókat, legyen az csodás jutalom  
vagy ajándék. A csomagban 50 db különböző, 
egyenként kivágott motívum van. A fóliát eltá-
volítani, megnedvesíteni és máris átvihető a 
motívum. Szappannal vagy olajjal egyszerűen 
eltávolítható a bőrről. A tetoválások megfelelnek 
a kozmetikai előírásoknak.
Motívum: kb. 1 x 2 – 2 x 2 cm
50 21 93 50 db/cs. ............................... 1.150,—
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Elkészítési példa

Elkészítési példa
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Vásároljon  
kényelmesen online!

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu
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ÉLELMISZERFESTÉK
Élelmiszerfesték

Tortákat, péksüteményeket,  
süteményeket, mézes- 
kalácsdíszítéseket, pudingot, jégkré- 
met, likőröket egyszerűen, színesen és ét- 
vágygerjesztően készíthetünk. Használati  
utasítás minden csomagoláson. 
Megjegyzés: 1 liter víz színezéséhez 3  
 csomag élelmiszerfestékre  
 van szükség.
 
 
 
 
 
 

 
Színek + számok: 
aranysárga-10, narancssárga-20, eperpiros-30, 
rózsaszín-40, világoszöld-51, szagos müge-59, 
középkék-60 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 57 .. 4 g/cs. .................................. 810,—

TOJÁSFESTÉK
Húsvéti - tojásfesték

Nagyon intenzív, forró vízben oldódó porfesték. 
Tyúk-, kacsa- és fürjtojások festéséhez. Egy 
csomaggal kb. 10 db tyúktojás festhető.  
Engedélyezett élelmiszer-adalékanyagként.
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
sárga-10, narancssárga-20,  
skarlátpiros-30, zöld-50, kék-60,  
ibolyakék-70 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 56 .. 2 g/cs. .................................. 380,—

Húsvéti tojás - hidegfesték

Nagyon színintenzív folyékony festék, hideg víz-
ben való festéshez, tyúk-, kacsa- és fürjtojáshoz. 
Színenként 10 erős színű vagy 20 világos színű 
tojáshoz, 100% élelmiszerfesték, gluténmentes 
és vegán. 
Tartalom:  
● egyenként 5 ml tojásfesték sárga,  
 narancssárga, zöld, kék és piros színekben
50 19 81 per cs. ...................................... 940,—

Kifújó készlet

Ideális a húsvéti tojások gyors és higiénikus 
kifújásához. 
Tartalom:  
● 1 tojáskifújó szerkezet 
● 1 tű 
● 1 tojásfúró
50 19 82 per cs. ................................... 1.760,—

Húsvéti tojásfestő gép

Ezzel a praktikus festőgéppel lehetséges  
tiszta ujjakkal tojást festeni! A húsvéti tojás- 
festéskor bevetett gépen két nyuszi tartja a  
tojást mancsaikkal. Így könnyen lefesthető  
a tojás körkörösen, csodás minták és effek- 
tusok megvalósíthatók ujjlenyomatok és  
pecsételés nélkül.
TIPP: Műanyag tojásokat festhetünk pl. 
 akriltfestékekkel és -tollakkal, plakát-  
 és ujjfestékkel.
Alapanyag: fa 
Méret: kb. 26 x 9,5 x 4,4 cm
50 24 12 per db ................................... 2.120,—

SZAPPANBUBORÉKKÉP

ALAPANYAG
Festőkarton
(Cikkszám 500799, 500800, 500801) lásd 480. oldal

Festő- és rajztömb - WINKLER
(Cikkszám 400443, 400444) lásd 355. oldal

Szappanbuborékoldat - PUSTEFIX
(Cikkszám 101468, 101469, 101471) lásd 301. oldal

Élelmiszer - festék
(Cikkszám 501257.. kül. színekben) lásd fent

Műanyag alátét
(Cikkszám 500459) lásd 467. oldal

Festőköpeny - CREALL
(Cikkszám 500670, 500671, 500672, 500673)  
lásd 468. oldal

Fapálcika a festék keveréséhez

Ilyen egyszerű:
A munkaalátéttel vagy a takarófóliával ta- 
karjuk le jól a munkafelületet és annak kör-
nyezetét (a szabadban ez nem szükséges), 
készítsük elő a festőköpenyt. A festékes 
szappanbuborék keveréséhez ajánlatos 
kesztyűt húzni. 2 Minden színhez használ-
junk külön szappanbuborékosdobozt. Min-
den dobozba szórjunk kb. 1 / 3 csomag élel-
miszerfestéket.Egy pálcával keverjük addig, 
míg a por teljesen feloldódik. 3 A festőkartont 
vagy a rajzpapírt helyezzük a munkaalátétre. 
Kis távolságról fújjunk rá festékes szappan-
buborékot. Hagyjuk jól megszáradni.
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FESTÉS & RAJZOLÁS BARKÁCSTIPP500
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70 76 85 90

Karácsonyi  
üdvözlet

ALAPANYAG

Duplakártya borítékkal - négyszögletes
Fotókartonból, 5 kártya  
5 színben hozzáillő lappal  
és borítékkal. 
Méret: kb. 10,5 x 15 cm - dupla  
Vastagság: 220 g / m² 
Szín: kraftbarna
40 15 18 80 5 db/cs. .......................... 710,—
 
Varázspapír - hópehely vagy szívek 
(Cikkszám 402004, 402001) lásd 356. oldal

Vízfesték szivárvány készlet - ARISTO
(Cikkszám501736) lásd 451. oldal

Lyukasztó Jumbo - kerek
(Cikkszám 401766) lásd 368. oldal

Lyukasztó XXL - kerek
(Cikkszám 401698) lásd 369. oldal

Alkoholos filc F / 0,6 mm - STAEDTLER
(Cikkszám 501986) lásd 434. oldal

Ragasztóstift Sticky - WINKLER
(Cikkszám 402112) lásd 343. oldal

Ilyen egyszerű: 
A lyukasztóval vágjunk korongokat 
varázspapírból és fessük ki színes 
ceruzával, filctollal vagy vízfestékkel 

(mint itt a képen). Ragasszuk a kár-
tyára és rajzoljunk rá mintákat alko-
holos filccel.

Ilyen egyszerű: 
A munkaalátétet, vedőkesztyűt és 
festőköpenyt előkészítjük. 
Egy poháralátétet fújjunk be vízzel. 
A tintát csepegtessük rá egy pipet-
tából. Minden színhez használjunk 
külön pipettát. Hagyjuk jól meg-
száradni. A zseníliadrótból vágjunk 
le egy kb. 35 cm-es darabot és 
hajlítsunk egy masnit belőle. Lok-
nis végekhez csavarjuk a végeket 
egy ceruzára. A megmaradt zsení-
liadrótot tekerjük egyszer a masni 
köré és rögzítsük a poháralátét há-
tuljára. Barkácsfóliából vágjunk ki 
egy akasztót és ragasszuk felül a 
poháralátétre.

ALAPANYAG
Tinta Booster Bubble - JOLLY 
Ecset, pipetta, szita, szórópalack, só,  
stb. segítségével egyedi alkotások  
keletkeznek különösen az erősen  
nedvszívó felületeken, mivel a festék 
gyönyörűen egymásba folyik.

Színek + számok: 
hússzín-07, világossárga-10, narancssárga-20, 
cseresznyepiros-35, rózsaszín-40,  
világoszöld-51, sötétzöld-59, világoskék-61, 
türkiz-63, sötétkék-69, ibolyakék-70,  
ciklámen-76, középbarna-85, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 87 .. 100 ml/üveg ...................... 2.520,—

Söralátét
Nyomtatás nélkül, saját  
elkészítéshez. 
Méret: Ø 10,7 cm
40 07 65 100 db/cs. ............................ 1.650,—

Szórópalack
 
Üres szórópalackok kreatív festő  
technikákhoz, plakátok készítéséhez  
vagy egyszerűen vízszórónak.
Űrtartalom: 350 ml
50 22 34 6 db/cs. ................................ 3.460,—

Pipetta - műanyag 
Hossz: kb. 15,5 cm
50 08 89 10 db/cs. ................................. 720,—

Barkácsfólia - alu

Kétoldalú alumíniumfólia,  
különböző színekben.  
Kétoldalúan kasírozott,  
hátoldal mindig arany,  
színesen kevert, nem  
fakuló, lemosható. 
Méret: 23 x 33 cm 
Vastagság: 100 g / m²
40 00 90 10 lap/cs. ........................ 1.690,—

Zseníliadrót - arany / ezüst

Hossz: kb. 50 cm 
Vastagság: Ø kb. 8 mm
30 11 29 98 10 db/cs. ......................... 390,— 
 10 cs.-tól ......................... 350,—

BARKÁCSOLÁS KARÁCSONYRA

Karácsonyfadísz
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